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Περίλθψθ
Σν παξόλ θείκελν απνηειεί κέξνο ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο κε ζέκα «Μειέηε
ηεο ηερλνινγίαο RSS θαη αλάπηπμε εθαξκνγήο αλάγλσζεο RSS από θνξεηή
ζπζθεπή». Ζ ζπγθεθξηκέλε εξγαζία έρεη ρσξηζηεί ζε δύν κέξε. Σν πξώην
κέξνο αθνξά ηελ κειέηε ησλ ηερλνινγηώλ δηάδνζεο εηδήζεσλ

θαη ηηο

πιαηθόξκεο αλάπηπμεο ινγηζκηθνύ γηα θνξεηέο ζπζθεπέο, ελώ ην δεύηεξν
αθνξά ηελ πινπνίεζε εθαξκνγήο γηα θνξεηέο ζπζθεπέο πνπ ππνζηεξίδεη ηελ
αλάγλσζε εηδήζεσλ.
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Ειςαγωγι
ηελ ζύγρξνλε θνηλσλία ηεο πιεξνθνξίαο θαη ηεο αλάγθεο γηα άκεζε
παγθόζκηα ελεκέξσζε ην Γηαδίθηπν θαη γεληθόηεξα νη ζύγρξνλεο
ηειεπηθνηλσληαθέο ιύζεηο απνηεινύλ κέξνο ηεο θαζεκεξηλόηεηαο όισλ καο.
Ζ ρξήζε ησλ θηλεηώλ ηειεθώλσλ από ππεξεζία πνιπηειείαο έρεη κεηαηξαπεί
ζε είδνο πξώηεο αλάγθεο. Πιένλ ν άλζξσπνο ληώζεη αλαζθάιεηα όηαλ δελ
γλσξίδεη ηη ζπκβαίλεη γύξσ ηνπ αθόκα θαη εθηόο ηεο ρώξαο ηνπ. Απηό
νθείιεηαη γεληθόηεξα ζηελ παγθνζκηνπνίεζε αιιά θαη ζηελ ζπλερή εμέιημε.
Μηα ιύζε ζε απηή ηελ αλάγθε γηα ζπλερή θαη άκεζε ελεκέξσζε απνηειεί ην
RSS. To RSS είλαη κηα ηππνπνίεζε πνπ επηηξέπεη ηελ εύθνιε δηάδνζε
εηδήζεσλ κέζσ Γηαδηθηύνπ. Ζ δε αμηνπνίεζε απηνύ ηνπ πξνηύπνπ κέζσ
θνξεηώλ ζπζθεπώλ κεηαηξέπεη ην RSS σο ηελ θαιύηεξε πεγή πιεξνθόξεζεο
πνπ αλά πάζα ζηηγκή κπνξεί λα έρεη ν ηδηνθηήηεο ελόο θηλεηνύ ηειεθώλνπ,
δειαδή ζρεδόλ ν θαζέλαο.
Ζ δξακαηηθή αύμεζε ηεο αγνξάο θηλεηώλ ηειεθώλσλ, ζε ζπλδπαζκό κε ηνλ
αληαγσληζκό ησλ εηαηξεηώλ, έρεη νδεγήζεη ζην λα έρεη ζρεδόλ θάζε πνιίηεο
ηνπιάρηζηνλ κηα θνξεηή ηειεπηθνηλσληαθή ζπζθεπή θαη κάιηζηα κε
δπλαηόηεηα νηθνλνκηθήο ζύλδεζεο κε ην Γηαδίθηπν.
Απηή ε δξακαηηθή αύμεζε ηνπ πιήζνπο ησλ θηλεηώλ ηειεθώλσλ νδήγεζε
ζηελ αλάγθε πηνζέηεζεο θάπνηαο θνηλήο ηερλνινγίαο βάζε ηεο νπνίαο λα
κπνξνύλ λα θαηαζθεπάδνληαη εθαξκνγέο, πέξαλ απηώλ πνπ έρεη ελζσκαηώζεη
ν

θαηαζθεπαζηήο

ζηελ

ζπζθεπή.

Ζ

ζπλεζέζηεξε

ηερλνινγία

πνπ

ρξεζηκνπνηείηαη ζήκεξα είλαη ε Java Mobile Edition (J2ME).Απηόο είλαη θη ν
ιόγνο πνπ ε πινπνίεζε πνπ ζπλνδεύεη ηελ παξνύζα εξγαζία έρεη γίλεη ζηελ
ζπγθεθξηκέλε πιαηθόξκα.

Κεφάλαιο 1:Internet
1.1. Ειςαγωγι ςτο Internet
ε αληίζεζε κε ηα θαιά νξηζκέλα θαη ακεηάβιεηα ζύλνξα κηαο ρώξαο, ηα
ζύλνξα ηνπ Internet είλαη ζε κηα ζπλερή θαηάζηαζε ξνήο θαη αλαλέσζεο. Σν
Internet, ζαλ εηθνληθό θνκκάηη software, computing θαη networking, είλαη
απείξσο αλαλεώζηκν θαη εππξνζάξκνζην, κε απνηέιεζκα λα κεγαιώλεη θαη
λα αιιάδεη θάζε κέξα. Ο επκεηάβιεηνο ραξαθηήξαο ηνπ Internet θαη ε
δηείζδπζε ηνπ ζε θάζε γσληά ηεο πθειίνπ, έρνπλ δεκηνπξγήζεη έλα πινύζην
θαη ζπρλά απξόβιεπην πεξηβάιινλ ζην νπνίν ηα θνηλά ελδηαθέξνληα θαη ε
εκπεηξία είλαη κεξηθέο θνξέο πεξηζζόηεξν ζεκαληηθά από ηα γεσπνιηηηθά θαη
θνηλσληθά ζύλνξα πνπ δηαρσξίδνπλ ηνπο ρξήζηεο ηνπ. Απηή ε κίμε έρεη
δεκηνπξγήζεη κηα ζπιινγή από παγθόζκηα ρσξηά κε ηελ αζπλήζηζηε ηδηόηεηα
όηη πνιινί άλζξσπνη ζην Internet κέλνπλ ζε πεξηζζόηεξα από έλα παγθόζκηα
ρσξηά θάζε ρξνληθή ζηηγκή.
Ζ εκβέιεηα, ε πνιππινθόηεηα θαη ε κεγαινπξέπεηα ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ
έρνπκε ζήκεξα δελ είρε πνηέ πξνβιεθζεί. Κνηηάδνληαο ην Internet ηνπ
ζήκεξα, αθόκα κε ηα κάηηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ „90, ζα κπνξνύζε θαλείο κόλν
λα αλαξσηεζεί γηα απηή ηνπ ηελ εμέιημε. Καη εμέιημε είλαη ν ζσζηόο όξνο.
πσο θαη ε ζύλζεηε δσή ζρεκαηίδεηαη από άιιεο απινύζηεξεο, κέζα από
γελεηηθά πεηξάκαηα, έηζη θαη ην Internet είλαη έλα αλαπηπζζόκελν θαη
ζπζηεκαηνπνηεκέλν εηθνληθό πεξηβάιινλ. Αιιά, κε ηε καηηά ηνπ ζήκεξα,
απνηειεί επίζεο θαη κία επαλάζηαζε γηαηί κεηακνξθώλεη ηελ θνπιηνύξα καο.
Ζ ειεπζεξία ηεο έθθξαζεο θαη πξόζβαζεο ζε πιεξνθνξίεο ζην Internet είλαη
επαλαζηαηηθή. Καηά θάπνην ηξόπν, ην Internet έρεη θάλεη θάζε δεκηνπξγό,
εθδόηε δίλνληαο έλα λέν λόεκα ζηε θξάζε «desktop publishing». Οη
θνηλσληθέο θαη επηρεηξεκαηηθέο καο ελέξγεηεο επεξεάδνληαη νξαηά. Σν
εθπαηδεπηηθό καο ζύζηεκα κπνξεί λα ππνβιεζεί ζε αιιαγέο θαζώο εξγαιεία
γηα παξαγσγή θαη δηακνίξαζε γλώζεο αλακεηγλύνληαη κε λένπο ηξόπνπο
ζθπξειάηεζεο καζεηώλ ζε καζεζηαθέο εκπεηξίεο. όζνλ αθνξά ηε ξνή ηεο
πιεξνθνξίαο ζην Internet. Σν πην πξνθαλέο είλαη ε δπζθνιία ηεο εύξεζεο
απιώλ αληηθεηκέλσλ ζηηο απέξαληεο ζάιαζζεο ηνπ δηαζέζηκνπ πιηθνύ. Οη

δέθηεο ηεο πιεξνθνξίαο έπξεπε λα γίλνπλ πξαγκαηηθά επηιεθηηθνί θαη
ζθεπηόκελνη ηαμηδηώηεο, λα ηαμηλνκνύλ θαη λα απνηηκνύλ ηελ πιεξνθνξία
πνπ ηνπο είλαη δηαζέζηκε αζηακάηεηα, θαζώο πιένπλ ζηνπο ειεθηξνληθνύο
σθεαλνύο θαη ςάρλνπλ γηα πνιύηηκν πεξηερόκελν. Πξάγκαηη, ζαλ ρξπζόο
ζηνλ σθεαλό, ην πνιύηηκν πεξηερόκελν ηνπ Internet είλαη ηεξάζηην ζε
πνζόηεηα αιιά δύζθνιν λα βξεζεί θαη αθόκε πεξηζζόηεξν γηαηί απηό
αλαπαξάγεηαη θαζεκεξηλά. Σν browsing δίλεη λέα ώζεζε ζε πξνζπάζεηεο γηα
εύξεζε θαη ηνπνζέηεζε λέσλ επηρεηξεκαηηθώλ επθαηξηώλ ζηνλ θαηάινγν ηεο
αλζηζκέλεο ζάιαζζαο πιεξνθνξίαο.
Ήδε μέξνπκε όηη ππάξρνπλ θάπνηα αλεπηζύκεηα κεηνλεθηήκαηα, θαη πνιινί
θαίλνληαη λα πξνβιεκαηίδνληαη από ηελ ειεπζεξία ηεο έθθξαζεο πνπ ην
Internet πξνθαιεί θαη ππνζηεξίδεη. Έρνπλ ππάξμεη πξνζπάζεηεο γηα θάπνηνπ
είδνπο ινγνθξηζία ή ηνπιάρηζηνλ γηα θάπνην έιεγρν εηζόδνπ γηα ηνπο
ειηθηαθά κηθξόηεξνπο πνπ έρνπλ πξόζβαζε ζην Internet. Άιινη θαηεγνξνύλ
ηε ρξήζε ηνπ δηθηύνπ ζαλ ζεκείν ζπζπείξσζεο νκάδσλ ησλ νπνίσλ νη
απόςεηο θαη νη ζπκπεξηθνξέο, ζεσξνύληαη αληηθνηλσληθέο, θαηαζηξνθηθέο ή
αθόκε θαη πξνδνηηθέο. Σν ηερληθό θαη λόκηκν πιαίζην ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ
Internet ζα πξέπεη λα αληηκεησπίζεη ηελ αλαηαξαρή ηεο αζηξαπηαίαο
αλάπηπμεο κέζα από ηε δηθηά ηνπ δηαδηθαζία εμέιημεο. Αιιά πνιιά από απηά
πνπ νη ρξήζηεο κπνξνύλ λα βξνπλ, ηα νπνία πξνζθέξνληαη ζαλ απνηέιεζκα
εξγαζίαο, αγάπεο θαη κνηξαζηάο, είλαη ακθίβνιεο πνηόηεηαο θαη αμίαο.
Μπνξνύκε ρσξίο ακθηβνιία λα πεξηκέλνπκε γηα επεθηάζεηο ηνπ Internet πνπ
ζα

νδεγήζνπλ

ζε

πινπζηόηεξα,

πεξηζζόηεξν

εθθξαζηηθά

κνληέια

επηθνηλσλίαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ βειηησκέλνπ ήρνπ θαη γξαθηθώλ, όπσο
επίζεο ειπίδνπκε όηη νη ρξήζηεο ζα σθειεζνύλ από απηά ηα εξγαιεία γηα
αλζξσπηζηηθνύο θαη έμππλνπο ζθνπνύο.
Ο Παγθόζκηνο Ηζηόο (WWW) εθηνμεύζεθε ζην Internet κέζα από κηα
δηαδνρηθή

έθξεμε

λέσλ

εθαξκνγώλ,

κεηώλνληαο

ηελ

θαηλνκεληθή

πνιππινθόηεηα ηεο εύξεζεο θαη ηεο ρξήζε πιεξνθνξηώλ απμάλνληαο
ζπγρξόλσο ηελ κεγαινπξέπεηα ηεο βαζηθήο ηνπ δνκήο. Σν Internet έρεη
εμειηρζεί κε ηε βνήζεηα ηνπ WWW ν νπνίνο ζα ζπλερίζεη ζρεδόλ ζίγνπξα λα
αλαπηύζζεηαη πξνο ζεκαληηθόηεξεο δπλαηόηεηεο. Ζ πξόζθαηε επίδεημε

αληαιιαγήο dynamic software από server ζε client ή ην αληίζεην ζεκαηνδνηεί
κηα λέα πεξίνδν κε πεξηζζόηεξε επειημία.
Απηά ηα ειεθηξνληθά θαη computer-based εξγαιεία θαινύληαη «νη
ηερλνινγίεο ηεο ειεπζεξίαο». Φπζηθά απηό έρεη ην κεηνλέθηεκά ηνπ. ε απηή
ηε θξάζε είλαη θξπκκέλε ε θαιή θαη ε κε θαιή πιεπξά ηεο αλζξώπηλεο
θύζεο. Ζ θηιαλζξσπία θαη ε ζπληξνθηθόηεηα δηαζηαπξώλνληαη κε ηελ
αγέλεηα θαη ηελ απιεζηία, αιιά απηό είλαη ην ηίκεκα πνπ πιεξώλνπκε γηα
ηελ ειεπζεξία ηεο πιεξνθνξίαο.
Μαθξνρξόληνη θάηνηθνη ηνπ δηθηύνπ παιεύνπλ κε ηα κεηνλεθηήκαηα πνπ
πξνέθπςαλ από ηε κεηαηξνπή ηεο κηθξήο απηήο πόιεο, κε ηε θηιηθή
αηκόζθαηξα ησλ παιαηόηεξσλ ρξόλσλ, ζε κηα κεγαινύπνιε πνπ ε θαζαξία
ηεο θαίλεηαη λα κελ έρεη όξηα. Καζώο νη επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο
κέζσ Internet σξηκάδνπλ, αξρίδεη λα δίλεηαη πεξηζζόηεξε πξνζνρή ζηελ
αζθάιεηα, ζηελ πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ θαη ζηελ
εμνπζηνδόηεζε ησλ ζπλαιιαγώλ πνπ ιακβάλνπλ ρώξα ζην πεξηβάιινλ ηνπ
Γηαδηθηύνπ. Σν Γηαδίθηπν θαίλεηαη λα πάιιεηαη από ηελ ελέξγεηα θαη ηηο
ηδέεο εθαηνκκπξίσλ πξνβιεκάησλ θαη θαηαλαισηώλ.
Αο ζθεθηνύκε έλα ζεκαληηθό πιενλέθηεκα ηνπ Internet : ηελ απμαλόκελε
ρξήζε ησλ αγγιηθώλ. Καη όρη κόλν. Πνιιέο άιιεο γιώζζεο ρξεζηκνπνηνύληαη
ζην Internet θαη γηα ην ιόγν απηό έγηλε ε πξόζθαηε εξγαζία γηα λα
βειηησζνύλ ηα ηερληθά standard πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηα e-mail θαη ζε
άιια επηθνηλσληαθά πξσηόθνιια γηα λα εμππεξεηεζεί όρη κόλν ε ρξήζε ηνπ
ASCII (ζύλνιν ραξαθηήξσλ βαζηζκέλν ζηελ αγγιηθή γιώζζα). Πξάγκαηη,
θπξίσο δύν θαηλόκελα παξαηεξνύληαη. Σα αγγιηθά ππνζηεξίδνληαη επξέσο,
αιιά παξάιιεια θαη άιιεο γιώζζεο γίλνληαη θνηλέο κε νινέλα απμαλόκελν
ηξόπν.

Πνιιέο

εθθξάζεηο

πνπ

βξίζθνληαη

ζην

Internet

είλαη

πνιύγισζζεο.(«Παηήζηε ην θνπκπί γηα αγγιηθά, απηό είλαη γηα γαιιηθά, θαη
απηό γηα ηαπσληθά»). Με απηόλ ηνλ ηξόπν, ζα δηαηεξεζεί θαη επίζεο ζα
παξαηαζεί ε εθηίκεζε θαη ε ρξήζε ησλ άιισλ γισζζώλ. Σν Internet ζα
δηαηεξήζεη θαη ζα παξαηείλεη ηελ κεγαινπξέπεηα ηεο παγθόζκηαο,
πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο. Γελ κπνξεί λα ππάξμεη ηππσκέλνο θαηάινγνο πνπ
λα πεξηέρεη όιν ην Internet. Καη απηό γηαηί απιώο ην Internet αιιάδεη ηόζν
γξήγνξα, κε ηόζεο λέεο βάζεηο δεδνκέλσλ, ππεξεζίεο, δηεπζύλζεηο θαη

projects ηα νπνία δελ κπνξνύλ λα ελζπιαθσζνύλ θαζαξά ζε θάπνην ζύλνιν
εληνιώλ ή ζηαζεξώλ. ζν ρξεζηκνπνηεί θαλείο ην Internet, ηόζν
ζπλεηδεηνπνηεί όηη θάζε κέξα απνηειεί κηα νινέλα απμαλόκελε δηαδηθαζία
εθκάζεζεο.
Σν Internet(ιέμε πνπ πξνθύπηεη από ηελ ιέμε Internetwork) απνηειεί ην
κεγαιύηεξν δίθηπν ππνινγηζηώλ ζε παγθόζκηα θιίκαθα. Δίλαη ε ζπλάζξνηζε
ρηιηάδσλ δηθηύσλ ππνινγηζηώλ πνπ βξίζθνληαη δηαζθνξπηζκέλα θαη
εμαπισκέλα παληνύ ζε όινλ ηνλ θόζκν. Σν Internet είλαη έλα δίθηπν δηθηύσλ
ππνινγηζηώλ.

Γηα λα επηθνηλσλήζνπλ κεηαμύ ηνπο δύν ππνινγηζηέο, ην Internet
ρξεζηκνπνηεί ζπρλά δύν πξσηόθνιια, ην TCP θαη ην IP. Tα πξσηόθνιια
απηά ξπζκίδνπλ ηα πάληα γηα ηελ επηθνηλσλία θαη ηε ξνή ηεο πιεξνθνξίαο
κεηαμύ ησλ ππνινγηζηώλ.

1.2. Η ανάπτυξθ του Internet
Σν Internet είλαη έλα απέξαλην, δηεπξπκέλν δίθηπν ην νπνίν θηάλεη ζε
computer sites ζε όιν ηνλ θόζκν. Κάπνηεο πεγέο αλαθέξνπλ ηελ δηείζδπζε
ηνπ Internet ζε πεξηζζόηεξεο από 100 ρώξεο, κε ρξήζε πεξηζζόηεξσλ από 80
εθαηνκκύξηα host computers. Μηα πξόζθαηε έξεπλα πξνζπάζεζε λα
εληνπίζεη αθξηβώο ηελ αλάπηπμε ηνπ Internet εμεηάδνληαο domains ζε όιν ην

Internet. Βξέζεθε όηη ππάξρνπλ πεξίπνπ 812 εθαηνκκύξηα ελεξγνί ρξήζηεο
ηνπ Internet, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ παξνρέσλ ππεξεζηώλ αιιά θαη απηώλ
πνπ ρξεζηκνπνηνύλ εξγαιεία όπσο ην Telnet θαη ην FTP γηα πξόζβαζε. ια
απηά βέβαηα έρνπλ ππνινγηζηεί κε ηελ ειαζηηθή θύζε ησλ ππνινγηζκώλ.
Δίλαη εύθνιν λα κπεξδεπηεί θάπνηνο, όηαλ νη ππνινγηζκνί ζρεηηθά κε ηελ
αλάπηπμε ηνπ Internet πνιιαπιαζηάδνληαη ηόζν γξήγνξα όζν θαη νη λένη host
computers πνπ ζπλδένληαη ζην ίδην ην δίθηπν.
Αιιά αλ θαη δελ μέξνπκε κε αθξίβεηα πόζνη άλζξσπνη ρξεζηκνπνηνύλ ην
Internet, κπνξνύκε ηνπιάρηζηνλ λα ζηνρεύζνπκε κε αθξίβεηα ζηελ ηζηνξία
ηνπ. Από ην 1985, πεξίπνπ 100 δίθηπα ζρεκαηίζηεθαλ ζην Internet. Από ην
1989, απηόο ν αξηζκόο απμήζεθε ζε 500. Βξέζεθε όηη 2.218 δίθηπα
ζπλδέζεθαλ κέρξη ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1990. Από ηνλ Ηνύλην ηνπ 1991, απηά
απμήζεθαλ ζε 4.000, θαη όπσο έρνπκε δεη νη ζπλδέζεηο ην 1995 απμήζεθαλ 10
θνξέο απηό ην πνζό. Σν 1995, νη ρξήζηεο ηνπ Internet έθηαζαλ ηα 40
εθαηνκκύξηα θαη μεπέξαζαλ ηα 100 εθαηνκκύξηα κέρξη ην ηέινο ηνπ 1998.
πλδπάδνληαο απηή ηελ πιεξνθνξία κε έλα ηεξάζηην ππνινγηδόκελν αξηζκό
πξνζσπηθώλ ππνινγηζηώλ ζε ρξήζε παγθνζκίσο, αληηιακβαλόκαζηε όηη
πξόθεηηαη γηα κηα θαηάζηαζε κε δξακαηηθέο πξννπηηθέο. Λίγνη από ηνπο
πξνζσπηθνύο ππνινγηζηέο ζε έλα κέζν ζπίηη, γηα παξάδεηγκα, είλαη
ζπλδεδεκέλνη ζε δίθηπν. Αιιά πνιινί ρξήζηεο ζε ζπίηηα θαη επηρεηξήζεηο ζα
ήζειαλ λα πξνζπειάζνπλ ηηο πινύζηεο πεγέο ηνπ Internet. Ζ ιύζε: έλα
modem θαη έλαο ινγαξηαζκόο dial-up.
Μέρξη πξηλ ιίγα ρξόληα ήηαλ δύζθνιν λα πξνζπειαζηεί ην Internet κε βάζε
ην dial-up, αιιά ε αύμεζε ηνπ παξνρέσλ ππεξεζηώλ Internet έρεη βειηηώζεη
απηή ηελ θαηάζηαζε. Σνλ Απξίιην ηνπ 1995, ε CompuServe παξείρε
πξόζβαζε ζε όινπο ηνπο θόκβνπο ηεο κέζσ ηνπ Point-to-Point πξσηνθόιινπ,
θάηη πνπ ζήκαηλε όηη ζα κπνξνύζε θάπνηνο λα θαιέζεη έλαλ CompuServe
αξηζκό θιήζεο γηα λα πεηύρεη κηα άκεζε ζύλδεζε ζην Internet. Παιαηόηεξα, ε
CompuServe είρε θάλεη δηαζέζηκεο βαζηθέο ππεξεζίεο Internet, όπσο ην File
Transfer Protocol (γηα «θαηέβαζκα» αξρείσλ) θαη ηα UseNet newsgroups
(παγθόζκηεο ζπδεηήζεηο πάλσ ζε ζρεδόλ θάζε ζέκα) κέζα από έλα ζύζηεκα
gateway.

Ζ America Online έιαβε κέξνο ζηε δηακάρε κε πξνθιεηηθή ελέξγεηα.
Παξέρνληαο ήδε ειεθηξνληθό ηαρπδξνκείν (electronic mail) θαη πξόζβαζε
UseNet, ε ππεξεζία πξνρώξεζε γξήγνξα πξνο ηελ ππνζηήξημε ηνπ
WorldWideWeb, όπσο είρε θάλεη ε Prodigy παξνπζηάδνληαο ηνλ δηθό ηεο
Web browser ην 1995. Ο WorldWideWeb, ν νπνίνο επηηξέπεη ηελ επηινγή
link γηα πξνζπέιαζε δεδνκέλσλ, αλεμάξηεηα από ην πνπ βξίζθνληαη απηά
αλά ηελ πθήιην, είλαη πξνθαλώο έλαο κεγάινο νδεγόο γηα πνιινύο από ηνπο
λένπο ρξήζηεο ηνπ Internet. Πξάγκαηη, ε ρξήζε ηνπ WorldWideWeb
κεγαιώλεη γξεγνξόηεξα από όηη ην ίδην ην Internet.
ύκθσλα κε έγθπξνπο αλαιπηέο:
• Ζ ρξήζε ηνπ Internet θαηά κέζν όξν δηπιαζηάδεηαη ζηαζεξά θάζε ρξόλν από
ην 1981.
• Από ην 1981 σο ην 1995, ν αξηζκόο ησλ θόκβσλ (ζηνπο νπνίνπο νη ρξήζηεο
ζπλδένληαη γηα λα επηθνηλσλήζνπλ κε ην δίθηπν) απμήζεθε από πεξίπνπ 500
ρηιηάδεο ζε 6,5 εθαηνκκύξηα.
• Ο ηξέρσλ αξηζκόο αύμεζεο είλαη 500 ρηιηάδεο λένη θόκβνη αλά κήλα.
• Οη ρξήζηεο, από ηνπο νπνίνπο ην 70% βξίζθεηαη ζηηο ΖΠΑ, θαιύπηνπλ 30
ρηιηάδεο δίθηπα ζε 72 ρώξεο.
Οη ζηαηηζηηθέο γηα ην πνηνη ρξεζηκνπνηνύλ ην Internet πεξηζζόηεξν δείρλνπλ:
• Ζ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία απηώλ πνπ ρξεζηκνπνηνύλ ην Internet είλαη
άληξεο κε πςειό εηζόδεκα.
• ηελ Δπξώπε ην 88% ησλ ρξεζηώλ είλαη άληξεο ειηθίαο 22-36 εηώλ θαη
ρξεζηκνπνηνύλ ην δίθηπν 6-10 ώξεο ηελ εβδνκάδα, θπξίσο κέζσ ησλ
ηζηνζειίδσλ Web.
• ηηο ΖΠΑ, ην 44% ησλ θόκβσλ αλήθνπλ ζε ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο (πνπ
παξέρνπλ πξόζβαζε ζε ζπλδξνκεηέο), ελώ ην 36% αλήθνπλ ζε εθπαηδεπηηθά
ηλζηηηνύηα.
• Σν 60% ησλ 500 πινπζηόηεξσλ επηρεηξήζεσλ ησλ ΖΠΑ έρνπλ παξνπζία
ζην Internet θαη ην κεγαιύηεξν κέξνο ηεο ηξέρνπζαο αλάπηπμεο νθείιεηαη
ζηνλ ηνκέα ηνπ εκπνξίνπ.

1.3. Ειςαγωγι ςτθν HTML
1.3.1. Οριςμόσ
HHTML (Hypertext Markup Language) είλαη κία πεξηγξαθηθή markup
γιώζζα ε νπνία ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ θαηαζθεπή documents ηα νπνία
είλαη αλεμάξηεηα από ηελ πιαηθόξκα πάλσ ζηελ νπνία κπνξνύλ λα
πξνβιεζνύλ. O όξνο markup ζεκαίλεη όηη ζε απηή ηε γιώζζα
ρξεζηκνπνηνύληαη θάπνηα αλαγλσξηζηηθά πνπ ιέγνληαη tags γηα λα
καξθάξνπλ ην θείκελν ρσξίδνληάο ην ζε ινγηθά κέξε όπσο παξαγξάθνπο,
πίλαθεο θ.η.ι.

1.3.2. Χαρακτθριςτικά
Υξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ θαηαζθεπή Web ζειίδσλ. Γελ είλαη κηα γιώζζα
πξνγξακκαηηζκνύ αιιά έρεη θάπνηνπο θαλόλεο (κηα ζύληαμε) νη νπνίνη πξέπεη
λα αθνινπζεζνύλ πξνθεηκέλνπ λα θαηαζθεπαζηεί έλα HTML document.
Γηα ην ζρεδηαζκό ηεο επίζεκεο ζύληαμήο ηεο, δειαδή ηεο HTMLDTD
(Document Type Definition), έρεη ρξεζηκνπνηεζεί ζαλ πξόηππν ε SGML.
Μάιηζηα ε HTMLDTD έρεη πεξηγξαθεί κε όξνπο ηεο SGML. Ζ SGML είλαη
κηα κεηαγιώζζα (meta language), κία γιώζζα δειαδή πνπ ρξεζηκνπνηείηαη
γηα ηελ επίζεκε πεξηγξαθή markup γισζζώλ.
Παξέρεη έλα ζύζηεκα ηππνπνίεζεο θεηκέλσλ (document formatting system)
ην νπνίν νη ζρεδηαζηέο ησλ Web ζειίδσλ ρξεζηκνπνηνύλ γηα λα πεξηγξάςνπλ
ηε δνκή θαη νξγάλσζε ησλ ζειίδσλ πνπ θαηαζθεπάδνπλ. Με ηε βνήζεηα ησλ
tags ζε θάπνηα HTML ζειίδα δίλεηαη κηα δνκή θαη πιεξνθνξίεο γηα ηελ
παξνπζίαζε ηνπ θεηκέλνπ από ηνλ browser. Δπίζεο θαζνξίδνληαη θάπνηεο
πεξηνρέο-θιεηδηά ηνπ θεηκέλνπ ηα νπνία ρξεζηκνπνηνύληαη από ηνπο
webclients.

1.4. Μια μικρι αναφορά ςτο WorldWideWeb (WWW)
O παγθνζκίσο επξύο ηζηόο είλαη ε ππεξεζία ηνπ Internet πνπ θηινμελεί θαη
δηαθηλεί ηηο κεγαιύηεξεο πνζόηεηεο πιεξνθνξηώλ από όιεο ηηο άιιεο
ππεξεζίεο ηνπ Internet. Σν Web είλαη έλα ηεξάζηην ζύκπιεγκα, έλα αραλέο
λνεηό δίθηπν από δεδνκέλα ππεξκέζσλ (hypermedia data) πνπ θαηνηθνύλ
ζηνπο ππνινγηζηέο ηνπ Internet θαη δεηθηνδνηνύληαη κεηαμύ ηνπο κέζσ ησλ
δηεπζύλζεσλ ησλ ππνινγηζηώλ ζηνπο νπνίνπο πεξηέρνληαη ζπλ ησλ ζρεηηθώλ
ηνπο εζσηεξηθώλ δηεπζύλζεσλ εληόο ησλ ππνινγηζηώλ απηώλ. Σα δεδνκέλα
ππεξκέζσλ νλνκάδνληαη θαη Web documents θαη απνηεινύλ ην είδνο ηεο
πιεξνθνξίαο πνπ ξέεη ζην Web. Μεξηθά παξαδείγκαηα δεδνκέλσλ
ππεξκέζσλ είλαη ην θείκελν (text), ηα γξαθηθά (graphics), ε θσλή (audio) θαη
ε θηλνύκελε εηθόλα (video). Καζεκεξηλά δηαθηλνύληαη ηεξάζηηεο πνζόηεηεο
ηέηνησλ hypermedia data (ηεο ηάμεο ησλ εθαηνληάδσλ Terrabytes) κε
ζπλερώο απμαλόκελεο ηάζεηο. Σν Web θηινμελείηαη ζην Internet κε ηελ έλλνηα
όηη ην Internet (κε ηα πξσηόθνιια, ηνπο κεραληζκνύο ηνπ θαη κε όιε ηελ
ηερλνινγία ηνπ) είλαη ν δίαπινο, ν θνξέαο πάλσ ζηνλ νπνίν δηαθηλνύληαη ηα
δεδνκέλα ηνπ Web.
Σν Web είλαη ε ζπλάζξνηζε ηνπ πξσηνθόιινπ HTTP θαη ηεο γιώζζαο
HTML. Σν HTTP (Hypertext Transaction Protocol) είλαη ην πξσηόθνιιν πνπ
απαηηεί ε ππεξεζία ηνπ Web γηα ηελ επηηπρή επηθνηλσλία δύν ππνινγηζηώλ
ηνπ Internet. Πην ζπγθεθξηκέλα είλαη ην πξσηόθνιιν κε ην νπνίν γίλεηαη ε
αλεύξεζε, ε αλάθηεζε θαη ε απνζηνιή ησλ Web documents (ή αιιηώο
hypermedia data) εληόο ηνπ Internet. Ζ αλεύξεζε ησλ hypermedia data εληόο
ηνπ Web γίλεηαη κε ηνλ κεραληζκό ηoπ URL (Uniform Resource Locator) πνπ
θαζνξίδεηαη από ην πξσηόθνιιν HTTP. Σν URL είλαη ε δηεύζπλζε ελόο Web
document (κηαο Web ζειίδαο) κέζα ζην Web. Ζ HTML είλαη ε γιώζζα κε
ηελ νπνία ζρεδηάδνληαη (θαηαζθεπάδνληαη) ηα hypermedia data (Web
documents). Απνηειείηαη από tags ηα νπνία θαζνξίδνπλ ηα δηάθνξα
ζπζηαηηθά κηαο Web ζειίδαο (Web document).
Σν Web πεξηέρεη ηηο παξαθάησ ππεξεζίεο : http, mailto, ftp, telnet, news,
gopher, θ.ά. πσο θαη ζηηο άιιεο ππεξεζίεο ηνπ Internet έηζη θαη ζην Web
δύν ππνινγηζηέο επηθνηλσλνύλ κεηαμύ ηνπο κε ην κνληέιν client-server. ην
Weboclient νλνκάδεηαη Webbrowser. Έλαο browser πεξηέρεη parser γηα ηελ

κεηάθξαζε ησλ Web documents πνπ ηνπ ζηέιλεη ν server από ηελ HTML
κνξθή θαη ηελ πξνβνιή απηώλ ζηελ νζόλε ηνπ ππνινγηζηή. Οη servers ηνπ
Web (όπσο όινη νη servers) εμππεξεηνύλ ν θαζέλαο έλα ζύλνιν από
ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζίεο ηνπ Web. Με ηνλ ηξόπν απηό ππάξρνπλ oη εμήο
Web servers:Http servers, Ftp servers, θ.ά.
1.4.1 Πωσ λειτουργεί το WorldWideWeb (WWW)
Σν WWW είλαη αθόκε έλα παξάδεηγκα ηνπ κνληέινπ πειάηε/εμππεξεηεηή,
ζην νπνίν δηθηπσκέλνη ππνινγηζηέο κνηξάδνληαη ηε δνπιεηά πνπ απαηηεί κηα
δηαδηθαζία. ην WWW, ε επηθνηλσλία κεηαμύ ηνπ πειάηε θαη ηνπ
εμππεξεηεηή γίλεηαη ζύκθσλα κε ην πξσηόθνιιν HTTP (Hyper Text Transfer
Protocol). Δκείο εθηεινύκε ζηνλ ππνινγηζηή καο έλα πξόγξακκα πειάηε,
πηζαλόηαηα ην Chrome, ή ην Firefox ή ην InternetExplorer. πσο έρνπκε πεη,
νη πειάηεο γηα ηελ ππεξεζία WWW νλνκάδνληαη αλαδεηεηέο (browsers).
Μέζσ ηνπ browser ζπλδεόκαζηε κε έλαλ απνκαθξπζκέλν ππνινγηζηή πνπ
πεξηέρεη ηε ζειίδα πνπ ζέινπκε λα δνύκε θαη ζηνλ νπνίνλ εθηειείηαη έλα
άιιν πξόγξακκα πνπ νλνκάδεηαη εμππεξεηεηήο Web (Web server). Ο Web
server είλαη ππεύζπλνο γηα ηε δηαβίβαζε ηεο ζειίδαο θαη ν browser γηα ηελ
παξνπζίαζή ηεο ζηελ νζόλε ηνπ ππνινγηζηή καο. Ο browser ππνβάιιεη ηελ
αίηεζή ηνπ ζηνλ Web server θαη πεξηκέλεη κέρξηο όηνπ έξζεη ε απάληεζε,
νπόηε παξαιακβάλεη ηε ζειίδα πνπ δεηήζεθε, πνπ πιένλ "θνξηώλεηαη" ζηε
κλήκε ηνπ ηνπηθνύ καο κεραλήκαηνο, θαη ηελ εκθαλίδεη ζηελ νζόλε καο.
Καηόπηλ ε ζύλδεζε θιείλεη. Μόιηο δεηήζνπκε κηα άιιε ζειίδα, π.ρ. θάλνληαο
θιηθ πάλσ ζε έλαλ ζύλδεζκν, ε ίδηα δηαδηθαζία αξρίδεη μαλά. Απηό
επαλαιακβάλεηαη πνιιέο θνξέο, ζε αληίζεζε π.ρ. κε ην FTP πνπ δηαηεξεί
αλνηθηή γξακκή θαζ‟ όιε ηε δηάξθεηα ηεο ζύλδεζεο. Απηόο αθξηβώο ν ηξόπνο
επηθνηλσλίαο εμεγεί θαη ηα πνιιαπιά κελύκαηα πνπ πηζαλόλ λα βιέπνπκε
ζηελ ηειεπηαία γξακκή ηεο νζόλεο ηνπ browser όηαλ πξνζπαζεί λα εκθαλίζεη
κία Web ζειίδα
("Contacting Host…", θιπ.) Ζ θαηαλνκή ηεο εξγαζίαο κεηαμύ ηνπ browser
θαη ηνπ Web server επηηαρύλεη ηε δηαδηθαζία κε πνιινύο ηξόπνπο, αιιά
ζεκαίλεη επίζεο όηη νη δεκηνπξγνί Web ζειίδσλ δελ κπνξνύλ λα ειέγμνπλ ηελ
ηειηθή ηνπο εκθάληζε, ε νπνία εμαξηάηαη από ην πώο είλαη δηακνξθσκέλνο ν
browser. Γηα παξάδεηγκα, ν δηθόο καο browser κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεί ηε

γξακκαηνζεηξά Times-Roman γηα ηελ παξνπζίαζε ηνπ θεηκέλνπ, ελώ ν
browser ελόο άιινπ ρξήζηε κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεί ηε γξακκαηνζεηξά
Helvetica. Καζώο "ζεξθάξνπκε" ζην Internet ρξεζηκνπνηώληαο ηνλ browser
καο, πξνβάιινπκε ζηελ νζόλε ηνπ ππνινγηζηή καο ζειίδεο πνπ κπνξεί λα
πξνέξρνληαη από πνιινύο δηαθνξεηηθνύο Web servers. Από ηελ ίδηα Web
ζειίδα κπνξεί λα μεθηλνύλ ζύλδεζκνη πξνο άιιεο ζειίδεο πνπ βξίζθνληαη
δηαζθνξπηζκέλεο ζε δηάθνξνπο Web servers αλά ηνλ θόζκν. Έηζη θαζώο
επηιέγνπκε ζπλδέζκνπο, ηαμηδεύνπκε από ππνινγηζηή ζε ππνινγηζηή κέζα
ζηνλ Κπβεξλνρώξν ηνπ Internet.

Κεφάλαιο 2: Η τεχνολογία XML
2.1. Τι είναι θ XML;
Ζ XML δελ είλαη κία ζεκεηαθή γιώζζα όπσο ε HTML, είλαη κία γιώζζα πνπ
ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ πεξηγξαθή κίαο ζεκεηαθήο γιώζζαο. Ο ηερληθόο όξνο
κηαο ηέηνηαο γιώζζαο είλαη κεηά-γιώζζα. Υξεζηκνπνηώληαο ηελ XML έλαο
πξνγξακκαηηζηήο κπνξεί λα πξνζδηνξίζεη ηηο ζεκεηαθέο γιώζζεο πνπ
πεξηγξάθνπλ

ειεθηξνληθά

θπθιώκαηα,

πιεξνθνξίεο

γηα

αληαιιαγή

ειεθηξνληθώλ δεδνκέλσλ, ηα αξρεία πνπ παξάγνληαη από ηνπο δηαθνκηζηέο
Web, κεραληθά κέξε αεξνζθαθώλ θαη νύησ θαζεμήο. Έλαο πξνγξακκαηηζηήο
θαζνξίδεη κία ζπγθεθξηκέλε γιώζζα ρξεζηκνπνηώληαο ηελ XML θη έλα
εξγαιείν, ζηελ ζπλέρεηα παίξλεη ηα αξρεία XML πνπ πεξηέρνπλ θείκελα ζε
απηήλ ηελ γιώζζα θαη εθηειεί κία επεμεξγαζία όπσο ε κεηαηξνπή ηνπο ζε
αξρεία MSWord ή ζε θάπνηα άιιε κνξθή πνπ κπνξεί λα παξνπζηαζηεί από
πξνγξάκκαηα γξαθηθώλ.

2.2. Η ιςτορία τθσ XML
Οη ξίδεο ηεο XML κπνξνύλ λ' αλαδεηεζνύλ ζηελ εθξεθηηθή αλάπηπμε ηνπ
Παγθόζκηνπ Ηζηνύ ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 θαη ζηνλ πόιεκν ησλ
browser πνπ έιαβαλ ρώξα κεηαμύ ηεο Microsoft θαη ηεο Netscape.
Καζώο ην Γηαδίθηπν εμειηζζόηαλ θαη απμαλόηαλ ην πιήζνο ησλ ηζηνρώξσλ
(websites), άξρηζαλ λα εληνπίδνληαη δηάθνξα πξνβιήκαηα ζηελ σο ηόηε
«επίζεκε» γιώζζα θαηαζθεπήο ηνπο, ηελ HTML:
Κάζε browser ζρεδίαδε κε δηαθνξεηηθό ηξόπν ηα ίδηα θνκκάηηα
HTML. Απηό είρε σο απνηέιεζκα νη ζρεδηαζηέο λα πξέπεη λα
αλαπηύμνπλ δηαθνξεηηθή έθδνζε γηα θάζε browser.
Οξηζκέλνη θαηαζθεπαζηέο browser αλέπηπμαλ εξγαιεία HTML πνπ
δελ ήηαλ αλαγλσξίζηκα από άιινπο browser.
Ήηαλ ζρεδόλ αδύλαηνλ λα αληιεζεί νπνηαδήπνηε ηππνπνηεκέλε
πιεξνθνξία κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο. Ζ HTML είρε κόλν πιεξνθνξίεο
πνπ αθνξνύζαλ ηελ παξνπζίαζε θη όρη ηνπ ηη πεξηέρεη. Σν πξόβιεκα
απηό έπξεπε λα ιπζεί εηδηθά όηαλ εκθαλίζηεθαλ νη κεραλέο
αλαδήηεζεο. Αθόκε θαη ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 πνιινί

ρξήζηεο εμέθξαδαλ ηελ απνγνήηεπζή ηνπο όζνλ αθνξνύζε απηά ηα
πξνγξάκκαηα εμαηηίαο ηνπ όγθνπ ησλ αλαθηεκέλσλ αξρείσλ πνπ
επέζηξεθαλ νη κεραλέο, ηα νπνία, ζηελ θαιύηεξε πεξίπησζε,
ζρεηίδνληαλ νξηαθά κε ηελ αλαδήηεζε. Ζ αηηία απηήο ηεο "θησρήο"
απόδνζεο δελ ήηαλ ε ηερλνινγία ησλ κεραλώλ αλαδήηεζεο - ζηελ
πξαγκαηηθόηεηα επξόθεηην γηα εμεδεηεκέλα πξνγξάκκαηα πνπ
απνηεινύλ απνδεηθηηθό ηεο εμππλάδαο ησλ πξνγξακκαηηζηώλ - αιιά
ην όηη ηα δεδνκέλα πνπ επεμεξγάδνληαλ, νη ζειίδεο HTML, δελ έδηλαλ
πνιιά ζηνηρεία γηα ην πεξηερόκελό ηνπο .Γελ πεξηείραλ θαλελόο είδνπο
κεηαπιεξνθνξίεο.
Δμαηηίαο απηώλ ησλ πξνβιεκάησλ ε Κνηλνπξαμία Παγθόζκηνπ Ηζηνύ (W3C),
ε νκάδα πνπ ειέγρεη ηελ δηαδηθαζία ηππνπνίεζεο ηνπ Ηζηνύ, απνθάζηζε ην
1996 λα αλαπηύμεη κία ζεκεηαθή γιώζζα πνπ κειινληηθά ζα ππνζθέιηδε ηελ
HTML. Οη ζηόρνη απηήο ηεο γιώζζαο ήηαλ:
Να ρξεζηκνπνηείηαη εύθνια ζην Γηαδίθηπν.
Να κπνξεί λα ππνζηεξίδεη πνιιέο εθαξκνγέο νη νπνίεο ζα θπκαίλνληαη
από browser κέρξη βάζεηο δεδνκέλσλ κεραλώλ αλαδήηεζεο.
Να είλαη ζπκβαηή κε ηελ SGML, ηελ γιώζζα επεμεξγαζίαο θεηκέλνπ
πνπ απνηέιεζε ηελ έκπλεπζε γηα ηελ HTML.
Να κελ απνηειεί πνιύπινθε δηαδηθαζία ε αλάπηπμε επεμεξγαζηώλ
θεηκέλσλ γξακκέλσλ ζε γιώζζεο πνπ ζα βαζίδνληαλ ζε XML, γηα
παξάδεηγκα ζα έπξεπε λα είλαη εύθνιε ε εγγξαθή ελόο πξνγξάκκαηνο
γηα ηνλ έιεγρν ηεο ζαθήλεηαο ελόο θεηκέλνπ-πόξνπ.
Ο αξηζκόο ησλ πξναηξεηηθώλ εξγαιείσλ ηεο γιώζζαο λα είλαη
ρακειόο.
Να είλαη εύθνιε ε αλάγλσζε θαη θαηαλόεζε ησλ αξρείσλ XML.
Να είλαη εύθνιν λ' αλαπηπρζνύλ, κε ηελ ρξήζε απιώλ ζπληαθηώλ,
αξρεία γξακκέλσλ ζε γιώζζα βαζηδόκελε ζε XML.
Σν 1998 ε γιώζζα, XML, παξνπζηάζηεθε παγθόζκηα σο κία ηειεπηαία
ππόδεημε ηεο Κνηλνπξαμίαο Παγθόζκηνπ Ηζηνύ. αλ απνηέιεζκα, έγηλε κία
ζηαζεξά γηα ην Γηαδίθηπν. Ο ξόινο ηεο XML ζπλνςίδεηαη ζην ζρήκα, ην
νπνίν παξνπζηάδεη ηελ ζρέζε ηεο κε άιιεο κνξθέο απνζήθεπζεο θαη
παξνπζίαζεο.

2.3. Ζννοιεσ
Ζ XML ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό κηαο ζεκεηαθήο γιώζζαο. Ζ
ζεκεηαθή γιώζζα πεξηέρεη ζηνηρεία καξθαξηζκέλα κε επηζέκαηα (tags). Γηα
παξάδεηγκα, ηα ζηνηρεία <Content> θαη </Content> κπνξεί λα πεξηγξάθνπλ
ην πεξηερόκελν ελόο άξζξνπ ζε θάπνην ηζηνρώξν. Γηα παξάδεηγκα:
<Content>HelloWorld!</Content>
Δδώ έρνπκε δύν επηζέκαηα ην <Content>πνπ νξίδεη ηελ αξρή θαη ην
</Content> πνπ νξίδεη ηελ ιήμε. Σν ζηνηρείν πνπ πεξηιακβάλνπλ είλαη ην
«HelloWorld!». Απηό ην ζηνηρείν είλαη νπζηαζηηθά ε ηηκή πνπ αληηζηνηρεί ζην
Content.
Δπηζέκαηα κπνξνύλ λα πεξηέρνπλ άιια δεύγε επηζεκάησλ ώζηε λα γίλεη πην
αλαιπηηθή ε δνκή ηνπ XML. Σα επηζέκαηα πνπ εζσθιύνληαη ζε έλα δεύγνο
επηζεκάησλ ζα ηα απνθαινύκε «θηινμελνύκελα». Γηα παξάδεηγκα εάλ έρνπκε
έλα άξζξν ηόηε ην άξζξν απηό πέξα από ην πεξηερόκελν έρεη θαη ηίηιν, άξα
ζα κπνξνύζακε λα έρνπκε ηελ εμήο δνκή γηα άξζξν:
<Article>

<Title>This is a title</Title>
<Content>Hello World! </Content>
</Article>
Οπζηαζηηθά, όπσο ζα έγηλε θαηαλνεηό από ην πξνεγνύκελν παξάδεηγκα, θάζε
δεύγνο επηζεκάησλ αληηζηνηρίδεηαη ζε έλα ζηνηρείν. Δάλ ην ζηνηρείν απηό
πεξηέρεη άιια ζηνηρεία, σο θηινμελνύκελα, ηόηε ζα ην ραξαθηεξίδνπκε
ζύλζεην. Σα ζηνηρεία κπνξνύλ λα έρνπλ θαη θάπνηα ηδην-ραξαθηεξηζηηθά
(properties). Σα ηδην-ραξαθηεξηζηηθά απηά κπνξνύλ λα εκθαληζηνύλ κόλν κηα
θνξά αλά ζηνηρείν. Γηα παξάδεηγκα ν ηίηινο ηνπ άξζξνπ είλαη έλα ηδηνραξαθηεξηζηηθό θαζώο έλα άξζξν έρεη κνλό έλαλ ηίηιν. Σν XMLζα κπνξνύζε
λα είλαη ην αθόινπζν:
<Article-title=”Thisisatitle”>
<Content>Hello World!</Content>
</Article>
Ζ δνκή ηνπ XML εγγξάθνπ κπνξεί λα γίλεη αθόκα πην ζύλζεηε θαζώο ηα
θηινμελνύκελα ζηνηρεία κπνξνύλ λα εκθαλίδνληαη πνιιαπιέο θνξέο. Γηα
παξάδεηγκα έλα έγγξαθν XML ζα κπνξνύζε λα αλαπαξηζηά κηα ιίζηα
άξζξσλ πνπ πεξηέρεη πνιιά άξζξα. Ζ δνκή ελόο ηέηνηνπ εγγξάθνπ ζα έκνηαδε
κε ην αθόινπζν XML:
<Articles>
<Article title=”ΔΔ: Πξάζηλν θσο ζηελ ζπγρώλεπζε Oracle-Sun”>
<Content> Σν ζεκαληηθόηεξν εκπόδην ζηελ ππόζεζε ηεο εμαγνξάο
ηεο Sun από ηελ Oracle αλήθεη πιένλ ζην παξειζόλ. Παξά ηηο πεξί ηνπ
αληηζέηνπ εθηηκήζεηο, ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή ελέθξηλε ρσξίο όξνπο ηελ
ζπκθσλία, ζεσξώληαο όηη δελ πξνθαιεί ζηξεβιώζεηο ζηελ επξσπατθή
αγνξά.</Content>
</Article>
<Article-title=”Παξνπζία ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γεκνθξαηίαο νη ενξηαζκνί ηεο
«Δμόδνπ ηνπ Μεζνινγγίνπ»”>

<Content> Ο Πξόεδξνο ηεο Γεκνθξαηίαο Κάξνινο Παπνύιηαο ζα κεηαβεί ηελ
Κπξηαθή ζην Μεζνιόγγη γηα λα παξαζηεί ζηηο ενξηαζηηθέο εθδειώζεηο γηα
ηελ

184ε

επέηεην

ηεο

Δμόδνπ

ηεο

Ζξσηθήο

Φξνπξάο

ηνπ

Μεζνινγγίνπ.</Content>
</Article>
</Articles>

2.4. Πλεονεκτιματα τθσ XML ζναντι άλλων μορφϊν μετάδοςθσ
δεδομζνων
Σν βαζηθόηεξν πιενλέθηεκα ηεο XML είλαη ε δπλαηόηεηα νπνηαζδήπνηε
γιώζζαο πξνγξακκαηηζκνύ λα δεκηνπξγήζεη δεδνκέλα ζε απηήλ ηελ κνξθή
αιιά θαη λα ηα δηαβάζεη. Καη‟ νπζία έλα αξρείν XML δελ είλαη ηίπνηα
πεξηζζόηεξν από έλα θαιά δνκεκέλν αξρείν θεηκέλνπ. Μνλαδηθόο
πεξηνξηζκόο είλαη όηη ρξεηάδεηαη λα ππάξρεη έλα κνλαδηθό tag πνπ λα
πεξηιακβάλεη νιόθιεξε ηελ δνκή ησλ δεδνκέλσλ.
ην παξαπάλσ παξάδεηγκα απηό ην tag είλαη ην «Articles», ην νπνίν πεξηέρεη
δύν θνξέο ην tag «Article». Κάζε Article αληηζηνηρίδεηαη ζε έλα άξζξν θαη
έρεη έλαλ ηίηινο, σο property, θη έλα tag «Content» γηα ην πεξηερόκελν.
Οπζηαζηηθά είλαη ε απεηθόληζε κηαο ιίζηαο άξζξσλ, όπνπ θάζε άξζξν είλαη
έλα αληηθείκελν κε ηίηιν θαη πεξηερόκελν. Οπόηε ε XML κπνξεί άκεζα λα
ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα δηεπθνιύλεη ηελ κεηάδνζε αληηθεηκελνζηξαθώλ
πιεξνθνξηώλ.
Οη παιαηόηεξεο κνξθέο κεηάδνζεο, είηε κε ρξήζε δνκεκέλσλ θεηκέλσλ (πρ
CSV) είηε κε ρξήζε ξνήο δεδνκέλσλ (CORBA), απνδείρζεθαλ δύζρξεζηεο
θαζώο ηα δνκεκέλα θείκελα δελ ήηαλ πάληα ζηελ ίδηα θσδηθνπνίεζε ελώ ην
CORBA δελ ππνζηεξηδόηαλ κε ηνλ ίδην ηξόπν από όιεο ηηο γιώζζεο
πξνγξακκαηηζκνύ.

2.5. Εφαρμογζσ τθσ XML ςτισ ςφγχρονεσ κατανεμθμζνεσ τεχνολογίεσ
Ζ πιεηνςεθία ησλ αλεπηπγκέλσλ ηερλνινγηώλ γηα ην Internet αλήθνπλ ζηηο
νλνκαδόκελεο ηερλνινγίεο pull, όπνπ νη πιεξνθνξίεο κεηαθέξνληαη ύζηεξα
από ξεηό αίηεκα. Ο Παγθόζκηνο Ηζηόο (WWW) απνηειεί έλα θαιό

παξάδεηγκα: «ρξήζηεο πνπ ρξεζηκνπνηνύλ browsers δεηνύλ θαηεγνξεκαηηθά
κία ηζηνζειίδα όηαλ παηνύλ έλαλ ππεξζύλδεζκν».
Απηό έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηηο ηερλνινγίεο push, όπνπ ην πιηθό κεηαδίδεηαη
θαηά βνύιεζε ζε έλαλ ζπλδξνκεηή. Μηα από ηηο πην γλσζηέο ππεξεζίεο push
ζην Γηαδίθηπν είλαη απηή ησλ RSSFeeds. Σα RSSFeeds είλαη XML πνπ
δεκηνπξγνύληαη δπλακηθά αθνινπζώληαο κηα ηππνπνίεζε ώζηε λα κεηαδίδνπλ
πιεξνθνξίεο πνπ ππάξρνπλ ζε θάπνην site πξνο θάπνηνλ πνπ ζέιεη λα
παξαθνινπζεί ηηο ζρεηηθέο εμειίμεηο.
Με ηελ ρξήζε ηεο XML είλαη εύθνιν νη δηάθνξεο πιαηθόξκεο λα παξάγνπλ
εύθνια απηό ην XML κε ηελ θνηλή ηππνπνίεζε ην νπνίν δηαβάδεηαη εμίζνπ
εύθνια από ηα δηάθνξα πξνγξάκκαηα αλάγλσζεο.

Κεφάλαιο 3: Η τεχνολογία RSS
3.1. Τι είναι θ τεχνολογία RSS;
Ζ ηερλνινγία RSS (Really Simple Syndication) απνηειεί έλαλ απιό ηξόπν γηα
ηελ απνζηνιή πιεξνθνξηώλ από κηα ηζηνζειίδα, ρσξίο λα ρξεηάδεηαη ν
ρξήζηεο λα κπαίλεη ζηε δηαδηθαζία ζπρλώλ επηζθέςεσλ θαη αλαδήηεζεο ησλ
πιεξνθνξηώλ απηώλ από ην site. Σν κόλν πνπ ρξεηάδεηαη είλαη λα δειώζεη
ζην πξόγξακκα RSS -ή ζηελ online ππεξεζία RSS- ηη αθξηβώο επηζπκεί λα
εληνπίζεη ζην Γηαδίθηπν, θαη απηνκάησο απνζηέιινληαη νη λέεο πιεξνθνξίεο
ζηνλ ππνινγηζηή ηνπ.
πγθεθξηκέλα, ην RSS είλαη έλα format αληαιιαγήο πεξηερνκέλνπ βαζηζκέλν
ζηε γιώζζα XML. Κάζε θαλάιη RSS απνηειείηαη από κία ιίζηα ζηνηρείσλ
πνπ πεξηέρνπλ έλαλ ηίηιν θαζώο θαη ην ζύλδεζκν πξνο ηελ αληίζηνηρε
ηζηνζειίδα.

3.2. Ιςτορικι εξζλιξθ τθσ τεχνολογίασ RSS
3.2.1. Πριν τθν τεχνολογία RSS
Πξηλ ηελ θαζηέξσζε ηεο ηερλνινγίαο RSS, πνιιέο παξόκνηεο ηερλνινγίεο
ππήξραλ γηα ηελ ηξνθνδόηεζε πιεξνθνξηώλ, αιιά θακία δελ είρε πεηύρεη λα
γίλεη επξέσο γλσζηή, θαζώο νη πεξηζζόηεξεο ήηαλ θηηαγκέλεο ώζηε λα
παίδνπλ απνθιεηζηηθά γηα κηα ππεξεζία. Απηέο νη ηερλνινγίεο πξνέξρνληαη
από ηηο ηερλνινγίεο push θαη pull. Σα δύν πην παιαηά παξαδείγκαηα είλαη ην
Backweb θαη ην PointCast.
Μεηαμύ 1995 θαη 1997,ν RamanthanV.Guha θαη άιινη από ηελ Apple
Computer‟s Advanced Technology Group αλέπηπμαλ ηo Meta Content
Framework (MCF). Σν MFC ήηαλ έλαο θαζνξηζκόο γηα ηελ δόκεζε ησλ
κεηαπιεξνθνξηώλ ζρεηηθά κε websites θαη άιια δεδνκέλα, θαη βαζηδόηαλ ζην
ProjectX. ηαλ ην εξεπλεηηθό πξόγξακκα ηνπ Guha ζηακάηεζε, έθπγε από
ηελ Apple ώζηε λα πάεη ζηελ Netscape. ηελ Netscape ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ
Tim Bray κεηέηξεςε ην MCF ζε κηα εθαξκνγή πνπ βαζηδόηαλ ζηελ XML.
Απηόο ν ζπλδπαζκόο ηνπ MCF θαη ηεο XML νδήγεζε ζην Resource
Description Framework (RDF).

Σνλ Μάξηην ηνπ 1997, ε Microsoft απέζηεηιε ζηελ W3C κηα αλαιπηηθή
πεξηγξαθή ηνπ Channel Definition Format (CDF). Απηή ε ηππνπνίεζε είρε
ζρεδηαζηεί ην Active Channel πνπ ππήξρε σο επηπιένλ ραξαθηεξηζηηθό ηνπ
Internet Explorer 4.0. Σν CDF πνηέ δελ έγηλε δεκνθηιέο, πηζαλόλ ιόγσ ησλ
ππεξβνιηθώλ πόξσλ πνπ απαηηνύζε κηα επνρή πνπ ν θόζκνο είρε πνιύ αξγέο
ζπλδέζεηο.
Σνλ επηέκβξην ηνπ 1997 ε Netscape δνθίκαζε κηα λέα ηερλνινγία, ην
«Aurura», πνπ ιέγεηε όηη βαζηδόηαλ ζην RDF.
Σνλ Γεθέκβξην ηνπ 1997, ν Dave Winer ζρεδίαζε ηελ δηθηά ηνπ δηακόξθσζε
πνπ βαζηδόηαλ ζηελ XML γηα λα ηελ ρξεζηκνπνηήζεη ζην δηθό ηνπ «Scripting
News» weblog.
3.2.2. Η δθμιουργία τθσ τεχνολογίασ RSS
Σν RDF, πνπ ήηαλ ε πξώηε κνξθή RSS, πξνζθέξζεθε από ηελ Netscape ηνλ
Μάξηην ηνπ 199 γηα ρξήζε ζην portal «MyNetscape». Απηή ε έθδνζε έγηλε
γλσζηή σο RSS 0.9.
Σνλ Ηνύιην ηνπ 1999, αληαπνθξηλόκελνο ζε ζρόιηα θαη πξνηάζεηο, ν Dan
Libby δεκηνύξγεζε έλα πξόηππν πνπ νλνκάζηεθε RSS 0.91 (νπνύ ηα αξρηθά
RSS ζήκαηλαλ Rich Site Summary-Δκπινπηηζκέλε πεξίιεςε ηζηνρώξνπ),
πνπ απινπνίεζε ηε δηακόξθσζε.
Σνλ Απξίιην ηνπ 2001, ελ κέζσ ηεο εμαγνξάο ηεο AOL θαη ηεο επαθόινπζεο
αλαδηάξζξσζεο ηεο Netscape, έλαο επαλαζρεδηαζκόο ηνπ «MyNetscape»
αθαίξεζε ηελ ππνζηήξημε RSS / XML.
Χο απνηέιεζκα ην RSS έκεηλε ρσξίο θαλέλαλ «ηδηνθηήηε», ελώ παξάιιεια
είρε αξρίζεη λα ρξεζηκνπνηείηαη εθηελώο
3.2.3. Τα πρϊτα βιματα τθσ τεχνολογίασ RSS (2000-2003)
Μηα νκάδα εξγαζίαο θαη κηα mailing list, νλόκαηη RSS-DEV, ζηήζεθε από
δηάθνξνπο κε ζθνπό λα ζπλερηζηεί ε αλάπηπμε ηνπ πξνηύπνπ RSS. Σελ ίδηα
πεξίνδν ζηάιζεθε κηα ηξνπνπνηεκέλε πξνδηαγξαθή ηνπ RSS 0.91 ζηνλ
ηζηνρώξν «User land», θαζώο ήδε ην ρξεζηκνπνηνύζαλ ζηα πξντόληα ηνπο.
Καη ε User Land Software ππνζηήξηδε όηη ηεο αλήθε απηή ε πξνδηαγξαθή.

Καζώο θακία κεξηά δελ είρε θαλέλα επίζεκν απνδεηθηηθό ζρεηηθά κε ηελ
θαηνρή ηνπ πξνηύπνπ ηνπ RSS, ζεσξήζεθε απιά όηη ήηαλ απιά έλα RSS fork
1
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Ζ νκάδα RSS-DEV θαηάθεξε λα θαηαζθεπάζεη ην RSS 1.0 ηνλ Γεθέκβξην
ηνπ 2000. πσο θαη ην RSS 0.9 (αιιά όρη ην 0.91) βαζηδόηαλ ζηηο
πξνδηαγξαθέο ηνπ RDF, κε πνιινύο όξνπο λα πξνέξρνληαη από ηππνπνηεκέλα
ιεμηθά κεηαπιεξνθνξηώλ όπσο ην DublinCore.
19 κέξεο αξγόηεξα, ν Winer δηέζεζε ην RSS 0.92, κηα κηθξόηεξε θαη ζπκβαηή
κε ην RSS 0.91. Σνλ Απξίιην ηνπ 2001, δεκνζίεπζε κηα αξρηθή έθδνζε ηνπ
RSS 0.93 πνπ ήηαλ ζρεδόλ ηαπηόζεκν κε ην RSS 0.92 ,ελώ ηνλ Αύγνπζην ηνπ
ίδηνπ έηνπο έθεξε ζηελ επηθάλεηα θαη κηα αξρηθή δεκνζίεπζε ηνπ RSS 0.94,
ζηελ νπνία αλαηξνύζε ηεο αιιαγέο ηνπ 0.93 θαη πξόζζεηε ηελ ηδηόηεηα «type»
γηα ην ζηνηρείν «description».
Σνλ επηέκβξην ηνπ 2002, ν Winer δηέζεζε ηνλ ηειηθό δηάδνρν ηνπ RSS 0.92,
γλσζηό σο RSS 2.0 δίλνληαο πιένλ δηαθνξεηηθή εξκελεία ζην αθξσλύκην,
«Really Simple Syndication». Οη πξνδηαγξαθέο ηνπ RSS 2.0 αθαηξνύζαλ ηελ
ηδηόηεηα «type» πνπ είρε πξνζηεζεί ζηελ έθδνζε 0.94 θαη επέηξεςε ζηνλ
θόζκν λα πξνζζέηεη ζηνηρεία επέθηαζεο ρξεζηκνπνηώληαο ν θαζέλαο δηθά ηνπ
επηπιένλ XML namespaces. Γηάθνξεο εθδόζεηο ηνπ RSS 2.0 δηαηέζεθαλ,
αιιά ν αξηζκόο ηεο έθδνζεο δελ άιιαμε.
Σνλ Ννέκβξην ηνπ 2002 ε NewYorkTimes άξρηζε λα δηαζέηεη ζηνπο
αλαγλώζηεο ηεο ηελ δπλαηόηεηα λα εγγξαθνύλ ζε RSS newsfeeds ζρεηηθά κε
δηάθνξα ζέκαηα. Σνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2003 ν Winer ραξαθηήξηζε ηελ
πηνζέηεζε ηνπ RSS από ηελ NewYorkTimes σο νξόζεκν γηα ηελ defacto
θαζηέξσζε ηνπ πξνηύπνπ.
Σνλ Ηνύιην ηνπ 2003, ν Winer θαη ε Userland Software απέθηεζαλ ηελ
θπξηόηεηα ηεο πξνδηαγξαθήο ηνπ RSS 2.0.
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Fork νλνκάδεηαη κηα επέθηαζε ελόο πξνηύπνπ πξνο δηαθνξεηηθή
θαηεύζπλζε ζε ζρέζε κε απηό πνπ επηδηώθεη ν αξρηθόο θαηαζθεπαζηήο. Δίλαη
αξθεηά ζπρλό ζηελ πεξίπησζε ησλ open source ηερλνινγηώλ.

3.2.4. Η ανάπτυξθ του Atom (2003)
Σν 2003, ε βαζηθή κέζνδνο δηάδνζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ζηνλ Ηζηό (Web) ήηαλ
ε νηθνγέλεηα δηακνξθώζεσλ RSS. Πνιιά κέιε ηεο θνηλόηεηαο ζεσξνύζαλ όηη
ππήξραλ αλεπάξθεηεο ζε απηά, αιιά ήηαλ αδύλαηνλ λα θάλνπλ αιιαγέο
απεπζείαο ζην πξόηππν RSS 2.0 δηόηη είρε θαηνρπξσζεί ε πλεπκαηηθή
ηδηνθηεζία θαη ε επέθηαζε είρε «παγώζεη» κε βάζε ηα επίζεκα έγγξαθα ηεο
θαηνρύξσζεο. Σα επίζεκα έγγξαθα έιεγαλ όηη “δελ κπνξεί λα γίλνπλ κεγάιεο
αιιαγέο θαη όηη κειινληηθή επέθηαζε ζα έπξεπε λα έρεη δηαθνξεηηθή
νλνκαζία”
Σνλ Ηνύλην ηνπ 2003, ν Sam Ruby δεκηνύξγεζε έλα wiki γηα λα ζπδεηήζεη ην
πσο κπνξεί λα δνκεζεί θαιά κηα εγγξαθή ηζηνξηθνύ (log entry). Απηή ε
αλάξηεζε ιεηηνύξγεζε σο ζεκείν έλαξμεο γηα έλαλ αγώλα ηαρύηεηαο.
Άλζξσπνη ηαρύηαηα άξρηζαλ λα ρξεζηκνπνηνύλ απηό ην wiki γηα λα
ζπδεηήζνπλ γηα κηα λέα δηακόξθσζε πνπ ζα αληηκεηώπηδε ηα πξνβιήκαηα
ηνπ RSS. Δπίζεο έγηλε μεθάζαξν όηη ην λέν πξόηππν ζα κπνξνύζε λα
αληηθαηαζηήζεη ηα σο ηόηε ρξεζηκνπνηνύκελα γηα ηελ θαηαρώξηζε
αλαξηήζεσλ ζηα blogs, όπσο ηα πξσηόθνιια Blogger API θαη Live Journal
XML-RPC Client/Server.
Σν λέν έξγν είρε ηνπο εμήο ζηόρνπο, πεξάλ ηνπ βαζηθνύ πνπ ήηαλ ε αλάπηπμε
κηαο ηππνπνίεζεο γηα δηάδνζε πιεξνθνξηώλ ζην Γηαδίθηπν,


100% άζρεην από θαηαζθεπαζηή, ώζηε λα κελ νδεγεζεί ζην
πάγσκα όπσο ην RSS 2.0



Τινπνηήζηκν από ηνλ θαζέλα, ώζηε λα κπνξεί εύθνια λα
αμηνπνηεζεί θαη λα δηαδνζεί



Διεύζεξε επέθηαζε από ηνλ νπνηνδήπνηε, ώζηε λα θαιύπηεη
πξαγκαηηθέο θη όρη κνλό ζεσξεηηθέο αλάγθεο



Ξεθάζαξα νξηζκέλν

ύληνκα δεκηνπξγήζεθε έλα ρξνλνδηάγξακκα γηα ην έξγν. Ζ πξνζπάζεηα
πξνζέιθπζε πάλσ από 150 ππνζηεξηθηέο, κεηαμύ ησλ νπνίσλ θαη νη David
Sifry ηεο Technorati, ε Mena Trott ηεο Six Apart, ν Brad Fitzpatrick ηεο Live
Journal, ν Jason Shellen ηεο Blogger, ν Jeremy Zawodny ηεο Yahoo, ν

Timothy Appnel ηεο O‟Reilly Network, ν Glenn Otis Brown ηεο Creative
Commons θαη ν Lawrence Lessing.
Μεηά από απηή ηελ θίλεζε ε ζπδήηεζε έγηλε θαζνιηθή θαζώο ππήξρε
έιιεηςε κεραληζκνύ ιήςεο απνθάζεσλ. Δπίζεο ην έξγν δελ είρε θάπνην
ζπγθεθξηκέλν όλνκα, νλνκαδόηαλ «Pie», «Echo» θαη «Necho» πξηλ πάξεη ηελ
ηειηθή νλνκαζία ηνπ πνπ είλαη «Atom». Μεηά ηελ δηάζεζε ηεο πξώηεο
έθδνζεο ηνπ Atom, έθδνζε 0.2, ζηηο αξρέο Ηνπιίνπ ηνπ 2003, ε ζπδήηεζε
κεηαθέξζεθε πέξαλ ηνπ wiki.
Ζ ζπδήηεζε κεηαθέξζεθε ζε έλα λενζύζηαην mailing list. Ζ επόκελε θαη
ηειηθή έθδνζε ζε απηή ηελ θάζε ήηαλ ε έθδνζε 0.3 πνπ δηαηέζεθε ηνλ
Γεθέκβξην ηνπ 2003. Απηή ε έθδνζε πηνζεηήζεθε επξέσο από ηα εξγαιεία
syndication, θαη πξνζηέζεθε ζε πνιιέο ππεξεζίεο ηεο Google. Οη ππεξεζίεο
απηέο ήηαλ ην Blogger, Google News θαη Gmail. Να ζεκεησζεί όηη θαη ην
Gdata βαζίδεηαη ζην Atom 1.0 θαη ην RSS 2.0.
3.2.5. Αναγνϊριςθ του Atom 1.0 από IETF
Σν 2004, άξρηζαλ ζπδεηήζεηο γηα αλαγλώξηζε ηνπ Atom από ηελ W3C2 ή ηελ
IETF3.Ζ νκάδα ηειηθά επέιεμε ηελ IETF θαη ε νκάδα εξγαζίαο ηνπ Atom pub
δεκηνπξγήζεθε επίζεκα ηνλ Ηνύλην ηνπ 2004, δίλνληαο ηειηθά ζην έξγν έλα
ζρεδηάγξακκα θαη κηα δηαδηθαζία. Ζ Atom pub ζπλ-δηαρεηξηδόηαλ από ηνπο
Tim Bray θαη ηνλ Paul Hoffman.
Ζ ηειηθή πξν-έθδνζε ηνπ Atom 1.0 δεκνζηεύηεθε ηνλ Ηνύιην ηνπ 2005 θαη
έγηλε απνδεθηό από ηελ IETF σο έλα «πξνηεηλόκελν ζηάληαξη» ηνλ Αύγνπζην
ηνπ 2005. Ζ δνπιεηά ζπλερίζηεθε θη επηπιένλ αλάπηπμε ηνπ πξσηνθόιινπ
δεκνζίεπζεο θη επηπιένλ επεθηάζεσλ γηα ην syndication format.
Ζ κνξθνπνίεζε Atom δεκνζηεύζεθε σο κηα πξνηεηλόκελν «γηα επίζεκν
πξσηόθνιιν δεκνζίεπζεο ζην Γηαδίθηπν» ζην IETFRFC 4287 ηνλ Γεθέκβξην
ηνπ 2005. πγγξαθείο ηνπ RFC 4287 ήηαλ νη Mark Nottingham θαη Robert
Sayre.
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3.2.6. Μετά-Atom τεχνικι ανάπτυξθ ςχετικά με web syndication
Σνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2005, νη Sean B. Palmer, Christopher Schmidt, θαη Cody
Woodard δεκηνύξγεζαλ κηα πξν-έθδνζε ηνπ RSS 1.1.Ήηαλ κηα επηδηόξζσζε
ιαζώλ ηεο εθδόζεσο 1.0, αθαηξώληαο άρξεζηεο δπλαηόηεηεο, απινπνηώληαο
ζηελ ζύληαμε θαη βειηηώλνληαο ηελ ηεθκεξίσζε βαζηδόκελνη ζηελ πιένλ
πξόζθαηε ηεθκεξίσζε ηνπ RDF. Σνλ Ηνύιην ηνπ 2005 ην RSS 1.1 ήηαλ θάηη
πεξηζζόηεξν από αθαδεκατθή άζθεζε.
Σνλ Απξίιην ηνπ 2005, ε Apple Computer δηέζεζε ηελ έθδνζε 2.0 ηνπ Safari
κε ελζσκαησκέλεο δπλαηόηεηεο ππνζηήξημεο RSS Feed. Ο Safari είρε ηελ
δπλαηόηεηα λα δηαβάδεη RSS feeds, θαη λα ηα ηεξεί σο bookmarks, κέζσ ελόο
ελζσκαησκέλνπ κεραληζκνύ αλαδήηεζεο.
Σνλ Ννέκβξην ηνπ 2005, ε Microsoft πξόηεηλε ηελ δηθηά ηεο «Simple Sharing
Extensions» γηα ην RSS.
Σνλ Γεθέκβξην ηνπ 2005, ε νκάδα αλάπηπμεο ηνπ Internet Explorer θαη ε
νκάδα ηνπ Outlook δεκνζίεπζε όηη ηα blogs ηνπο ζα πηνζεηήζνπλ ην εηθνλίδην
πνπ ρξεζηκνπνηνύζε o Mozilla Firefox browser

,θάλνληαο ην γλσζηό

πνξηνθαιί ηεηξάγσλν ζρήκα κε ηα ξαδηνθύκαηα ην ζύκβνιν ηνπ RSS αιιά
θαη ζρεηηθώλ format όπσο ην Atom. Δπίζεο ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2006, ε
Opera Software αλαθνίλσλε όηη θη απηνί ζα πηνζεηήζνπλ ην εηθνλίδην ζηελ
έθδνζε 9 ηνπ δηθνύ ηνπο θπιινκεηξεηή (browser).

3.3. Πλεονεκτιματα τθσ τεχνολογίασ RSS
Με ηελ ρξήζε ησλ RSS Feeds επηηπγράλνπκε:


Απειεπζέξσζε θαη ηαρύηαηε δηαζπνξά πιεξνθνξίαο



Δπθνιόηεξε αλεύξεζε πιεξνθνξίαο



Θεκαηηθή νκαδνπνίεζε θαη εκθάληζε δεδνκέλσλ



πκβάιιεη ζηελ αληαιιαγή πεξηερνκέλνπ κεηαμύ δηθηπαθώλ
ηόπσλ



Δπηινγή εκθαληδόκελεο πιεξνθνξίαο



Απνθπγή άρξεζηεο θαη ελνριεηηθήο πιεξνθνξίαο (spam) Δπηθέληξσζε ζηελ επηζπκεηή πιεξνθνξία



Δπηηξέπεη πξνζσπηθέο παξακεηξνπνηήζεηο εκθάληζεο γηα
δηαθνξεηηθνύ πεξηερνκέλνπ sites



Απνθπγή αξγήο "θόξησζεο ζειίδαο (όρη γξαθηθά, δηαθεκίζεηο,
flash, θιπ)



Δμνηθνλόκεζε ρξόλνπ



Αύμεζε επηζθεςηκόηεηαο (traffic) ηεο ηζηνζειίδαο πνπ παξέρεη
RSS



Small & fast-loading: εύθνιε ρξήζε θαη ζε θηλεηά θαη PDA

3.4. RSS Readers
Πξνθεηκέλνπ ν ρξήζηεο λα κπνξεί λα αμηνπνηεί ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ηνπ
παξέρνληαη κέζσ RSS Feeds, έρνπλ δεκηνπξγεζεί πξνγξάκκαηα πνπ
ραξαθηεξίδνληαη σο RSS Readers ή RSS Aggregator ή News Aggregators ή
Feed Aggregators. Απηά ηα πξνγξάκκαηα είλαη ζπλήζσο απιά ζηελ ρξήζε
ηνπο, δίλνληαο ηελ δπλαηόηεηα ζηνλ ρξήζηε λα θαηαρσξεί λέα RSS Feeds
αιιά θαη λα εληνπίδεη πιεξνθνξίεο από ηα RSS πνπ παξαθνινπζεί ήδε.
Σα

ζπγθεθξηκέλα

πξνγξάκκαηα

έρνπλ

έλαλ

εζσηεξηθό

κεραληζκό

παξαθνινύζεζεο ησλ αιιαγώλ πνπ ζπκβαίλνπλ ζηα RSS Feeds ώζηε όπνηε
ππάξρνπλ επηπιένλ πιεξνθνξίεο λα ελεκεξώλνπλ ηνλ ρξήζηε θαη λα ηνλ
πξνηξέπνπλ λα ηηο δεη.
Ίζσο νη θαιύηεξνη RSS Readers είλαη πιένλ νη web-based. Οη web-based
Google readers είλαη Γηαδηθηπαθέο εθαξκνγέο πνπ δίλνπλ ηελ δπλαηόηεηα
ζηνλ ρξήζηε λα δειώλεη πνηα RSS Feeds παξαθνινπζεί θαη λα κπνξεί λα ηα
παξαθνινπζεί όπνπ θη αλ βξίζθεηαη. Με απηό ηνλ ηξόπν δελ απαηηείηαη λα
εγθαηαζηήζεη θαλέλα πξόγξακκα ζηνλ ππνινγηζηή ηνπ, αιιά νύηε λα
ζπγρξνλίδεη ηελ ιίζηα ησλ feeds πνπ παξαθνινπζεί ζην δηάθνξνπο
ππνινγηζηέο θαη θνξεηέο ζπζθεπέο πνπ ρξεζηκνπνηεί. Έλαο αξθεηά θαιόο
RSS Reader είλαη ν Google Reader.
Ο Google Reader αλήθεη ζηελ νηθνγέλεηα web-based εθαξκνγώλ ηεο Google.
Γίλεη ηελ δπλαηόηεηα ζηνλ ρξήζηε λα παξαθνινπζεί ηα feeds, λα ηα
νξγαλώλεη ζε θαηεγνξίεο, λα αλαδεηεί ζε απηά αιιά θαη λα ηα ζρνιηάδεη, λα
ηα αμηνινγεί θαη λα ηα κνηξάδεηαη κε ηνπο θίινπο ηνπ.

Κεφάλαιο 4: Γλϊςςεσ προγραμματιςμοφ εφαρμογϊν
για φορθτζσ ςυςκευζσ
Ζ ζπλερώο απμαλόκελε δήηεζε γηα θνξεηέο ζπζθεπέο πνπ ζα έρνπλ
δπλαηόηεηα ζύλδεζεο ζην Γηαδίθηπν έρεη νδεγήζεη ζε κηα θνύξζα παξαγσγήο
θαηλνηόκσλ θνξεηώλ ζπζθεπώλ. Οη ζπζθεπέο απηέο πξνζπαζνύλ λα
βειηηώζνπλ ηελ εκπεηξία πινήγεζεο ζην Γηαδίθηπν. Απηό ην επηηπγράλνπλ κε
δηάθνξνπο ηξόπνπο, όπσο γηα παξάδεηγκα δπλαηόηεηα κεγέζπλζεο ζεκείσλ
πνπ ελδηαθέξνπλ ηνλ ρξήζηε, ή κέζσ εθαξκνγώλ πνπ δίλνπλ δπλαηόηεηα
δηαθνξεηηθήο πξνβνιήο ησλ ηζηνζειίδσλ.
Οη εθαξκνγέο πξνβνιήο ηνπ πεξηερνκέλνπ κε δηαθνξεηηθό ηξόπν είλαη
νπζηαζηηθά RSS Readers πνπ αμηνπνηνύλ ην δηαζέζηκν, κέζσ RSS feed, πιηθό
ώζηε λα θαηαζθεπάζνπλ κηα έθδνζε ηεο ηζηνζειίδαο πνπ ηαηξηάδεη
πεξηζζόηεξν κε ην ύθνο θαη ην κέγεζνο ηεο θνξεηήο ζπζθεπήο.
ηνλ ρώξν ησλ θνξεηώλ ζπζθεπώλ ππάξρνπλ δηάθνξα ιεηηνπξγηθά
ζπζηήκαηα, θαζέλα από ηα νπνία έρεη κηα ηειείσο δηαθνξεηηθή αγνξά
πξνγξακκάησλ.

4.1. SymbianOS

Ίζσο ην πην δηαδεδνκέλν, αιιά
θαη πην αξγό, είλαη ην Symbian
OS. Σν

SymbianOS

απνηειεί

εμέιημε ηνπ ιεηηνπξγηθνύ ζπζηήκαηνο EPOC από ηελ Psion. Σν Symbian OS
δεκηνπξγήζεθε κε ηε γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ C++ από ηε Symbian Ltd.
To ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Symbian OS «ηξέρεη» ζε θηλεηά ηεο Nokia, Sony
Ericsson, Benq-Siemens, Samsung, Motorola, NTT DoComo. Δπίζεο ζην
Symbian OS έρνπλ βαζηζηεί αξθεηέο πιαηθόξκεο όπσο Nokia Series 60,
Series 80, Series 90, UIQ θαη ε FOMA. Ζ ηζηνξία ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ
ιεηηνπξγηθνύ ζπζηήκαηνο μεθηλάεη από ην 1980, νπόηε θαη ηδξύζεθε ε Psion
από ηνλ David Potter. Σν 1991 έγηλε ε πξώηε ζνβαξή θίλεζε κε ην
ιαλζάξηζκα ησλ ππνινγηζηώλ παιάκεο (Psion Series 3) κε ιεηηνπξγηθό
ζύζηεκα EPOC16 OS (αιιηώο γλσζηό θη σο SIBO) νη νπνίνη δηαηέζεθαλ
κέρξη θαη ην 1998. Σν 1997 ιαλζάξεη ηνπο ίδηνπο ππνινγηζηέο κε ιεηηνπξγηθό
EPOC32. Σν 1998 ηδξύεηαη ε εηαηξεία Symbian από ηηο Ericsson, Nokia,
Motorola θαη Psion. Σν 1999 δηαηίζεηαη ην EPOC Release 5 OS, πνπ έγηλε
γλσζηό σο Symbian 5.0, ην 2000 ην EPOC Release 5u4 OS, γλσζηό ζαλ
Symbian 5.1, ην 2001 δηαηίζεηαη ην EPOC Release 6, γλσζηό σο Symbian OS
6.0 θαη 6.1, ην 2003 ιαλζάξνληαη ηα Symbian OS 7.0 θαη 7.0s. Σν 2004 ε
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Σν γξάκκα “u” πξνήιζε από ηελ ιέμε Unicode

Psion απνξξνθάηαη από ηηο εηαηξίεο πνπ αλήθνπλ ζηνλ όκηιν Symbian.
Γηαηίζεληαη νη εθδόζεηο 8.0, 8.1a θαη 8.1b. Ζ8.1b ήηαλ ε πξώηε όπνπ ν
ππξήλαο ρξεζηκνπνηνύζε EKA2. Σν 2005 δεκηνπξγήζεθε ην Symbian OS
9.0, ην νπνίν δελ δόζεθε γηα δεκόζηα ρξήζε, αιιά ρξεζηκνπνηήζεθε γηα
δνθηκέο. ηηο αξρέο ηνπ 2006 δηαηέζεθε ζηελ αγνξά ην Symbian OS 9.1. Σν
2006 δηαηίζεηαη ην Symbian OS 9.2 κε θύξηα ραξαθηεξηζηηθά ηελ ππνζηήξημε
Bluetooth 2.0, OMA Device Management 1.2 θαη βειηηώζεηο ζηνλ πξνεγθαηεζηεκέλν web browser. Σελ ίδηα ρξνληά δηαηίζεηαη θαη ην Symbian OS
9.3 πνπ ππνζηεξίδεη θαιύηεξε δηαρείξηζε κλήκεο θαη Wi-Fi 802.11. To 2007
αλαθνηλώζεθε ε έθδνζε 9.5 πνπ ππόζρεηαη όηη είλαη 75% πην γξήγνξε θαη
ππνζηεξίδεη εγγελώο ηελ ςεθηαθή ηειεόξαζε αιιά θαη SQL κέζσ SQLite.

4.2. Windows Phones

Έλα άιιν ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα είλαη ην
WindowsMobile, πνπ είλαη κηα θνξεηή έθδνζε
ησλ γλσζηώλ MicrosoftWindows. Γπζηπρώο θη
απηό ην ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα είλαη αξθεηά αξγό
θαη πεξηνξίδεη ηνπο πόξνπο ηεο θνξεηήο
ζπζθεπήο γηα νπνηαδήπνηε εξγαζία. Ζ Microsoft
άξρηζε ηελ παξαγσγή ιεηηνπξγηθνύ ζπζηήκαηνο
γηα θνξεηέο ζπζθεπέο ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο
ηνπ 1990. Ζ πξώηε έθδνζε ήηαλ ε WindowsCE
1.0 πνπ θπθινθόξεζε ην 1996 κε ηελ θσδηθή
νλνκαζία

“Alder”

θαη

πξννξηδόηαλ

γηα

ππνινγηζηέο παιάκεο πνπ νλνκάδνληαλ ηόηε “HPC”5. Ζ επόκελε έθδνζε, 2.0,
θπθινθόξεζε ηελ επόκελε ρξνληά έρνληαο ηελ νλνκαζία “Birch” ε όπνηα
πξννξηδόηαλ

γηα

“Palm-sized

PC”

θαη

είρε

δπλαηόηεηα

ρξνλνπξνγξακκαηηζκνύ εξγαζηώλ, ππνζηήξηδε έγρξσκεο νζόλεο ησλ 32 bits,
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Handheld PC

επεμεξγαζηέο ARM, MIPs, PowerPC, strong ARM, SuperH θαη x86 θη επίζεο
ππνζηήξηδε SSL 2.0 θαη SSL 3.0. Σν 2000 δηαηέζεθε ε έθδνζε 3.0 ε έθεξε
ηελ θσδηθή νλνκαζία “Cedar”. Σν 2002 δηαηέζεθαλ νη εθδόζεηο 4.Υ κε
θσδηθέο

νλνκαζίεο

“Talisker/Jameson/McKendric”,

πνπ

πξόζζεζε

δπλαηόηεηα ππνζηήξημεο γηα Bluetooth αιιά θαη ησλ πξσηνθόιισλ
αζθαιείαο TLS (SSL3.1), IPSecL2TP VPN θαη Kerberos. Σν 2004 δόζεθε
ζηελ αγνξά ε 5ε γεληά ηνπ ιεηηνπξγηθνύ κε αξθεηά επηπξόζζεηα
ραξαθηεξηζηηθά,

κε

ηελ

νλνκαζία

“Macallan”.

Μεξηθά

από

ηα

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ήηαλ ε απηόκαηε αλαθνξά ζηνλ θαηαζθεπαζηή γηα Bugs,
ε ππνζηήξημε DirectX αιιά θαη Remote Desktop Protocol (RDP). Σέινο ε
ηξέρνπζα έθδνζε πνπ δηαηίζεηαη από ην 2006 είλαη ε 6.0 πνπ δίλεη
δπλαηόηεηα δηεπζπλζηνδόηεζεο κλήκεο κέρξη 1 GB, αιιά θαη γεληθόηεξε
αύμεζε ηεο επίδνζεο ηνπ όινπ ζπζηήκαηνο. Έλα βαζηθό κεηνλέθηεκα ηνπ
ζπγθεθξηκέλνπ ιεηηνπξγηθνύ ζπζηήκαηνο είλαη όηη αθελόο είλαη αξθεηά αξγό
θη αθεηέξνπ δελ ππάξρνπλ opensource εξγαιεία γηα ηελ αλάπηπμε
εθαξκνγώλ.
Ο κνλαδηθόο ηξόπνο γηα ηελ αλάπηπμε
εθαξκνγώλ πνπ λα εθηεινύληαη άκεζα
ζε WindowsMobile είλαη κέζσ ηνπ
VisualStudio .NET πνπ είλαη εκπνξηθό
πξντόλ ηεο Microsoft. Φπζηθά ππάξρεη ε
ελαιιαθηηθή ηεο αλάπηπμεο εθαξκνγή
ζε Java πνπ λα εθηειείηαη κέζσ ηνπ Java
Virtual

Machine

πνπ

ππάξρεη

σο

πξόγξακκα γηα WindowsMobile, αιιά
ζίγνπξα νη απόδνζε δελ ζα είλαη εμίζνπ
πςειή όζν εάλ ήηαλ native application.

4.3. BlackBerry

Έλαο αξθεηά δηαθνξεηηθόο θόζκνο θνξεηώλ ζπζθεπώλ είλαη ηα ΒlackΒerry.
Σα BlackBerry είλαη θηλεηά ηειέθσλα πνπ θαηαζθεπάδνληαη από ηελ εηαηξία
ResearchInMotion (RIM), ζηνλ Καλαδά, θαη έρνπλ βαζηθό ζηόρν λα
εμππεξεηνύλ ηελ αλάγθε ηνπ ρξήζηε γηα mobile email. Απηή ε ζνβαξή
πξνηεξαηόηεηα πνπ δίλεη ην ζπγθεθξηκέλν ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα, ην
θαηαηάζζεη ζηελ δεύηεξε ζέζε κεηά ην SymbianOS παγθνζκίσο θαη ην πιένλ
δεκνθηιέο ζηνλ επηρεηξεκαηηθό θόζκν ησλ ΖΠΑ.
Ζ πξώηε ζπζθεπή ΒlackΒerry εηζήρζε ην 1999 σο έλαο ακθίδξνκνο
βνκβεηήο. Σν 2002, ην πην γλσζηό smartphone BlackBerry θπθινθόξεζε, ην
νπνίν ππνζηεξίδεη πξνώζεζε e-mail, θηλεηό ηειέθσλν, γξαπηά κελύκαηα,
θαμ Internet, πεξηήγεζε ζην Web θαη άιιεο αζύξκαηεο ππεξεζίεο
πιεξνθνξηώλ. Δίλαη έλα παξάδεηγκα κηαο ζπγθεληξσηηθήο ζπζθεπήο.
Σν BlackBerry έθαλε ηελ πξώηε πξόνδν ζηελ αγνξά επηθεληξώλνληαο ζην email. Ζ εηαηξία RIM ζήκεξα πξνζθέξεη ππεξεζίεο e-mail ηνπ BlackBerry γηα
κε BlackBerry ζπζθεπέο, όπσο ην Palm Treo, κέζσ ηνπ ινγηζκηθνύ
BlackBerry Connect. Ζ αξρηθή ζπζθεπή BlackBerry είρε κνλόρξσκε νζόλε,
αιιά όια ηα ζεκεξηλά κνληέια έρνπλ έγρξσκεο νζόλεο.
Σα πεξηζζόηεξα ζύγρξνλα κνληέια BlackBerry δηαζέηνπλ έλα ελζσκαησκέλν
πιεθηξνιόγην QWERTY, βειηηζηνπνηεκέλν γηα ην "thumbing», ηε ρξήζε
κόλν ησλ αληηρείξσλ γηα πιεθηξνιόγεζε, θαη ππάξρνπλ επίζεο πνιιά
κνληέια

πνπ

πεξηιακβάλνπλ

SureType

πιεθηξνιόγην

γηα

ηελ

πιεθηξνιόγεζε, θαη δπν κνληέια πνπ έρνπλ πιήξε νζόλε αθήο ρσξίο θπζηθό
πιεθηξνιόγην. Ζ πινήγεζεο ζην ζύζηεκα πξαγκαηνπνηείηαη θαηά θύξην ιόγν
κε κηα κπάια θύιηζεο-scroll ball, ή κηα "trackball" ζηε κέζε ηεο ζπζθεπήο,
παιαηόηεξεο ζπζθεπέο ρξεζηκνπνηνύζαλ έλαλ ηξνρό ζην πιάη θαη νη λεόηεξεο
ζπζθεπέο όπσο ην BlackBerry Bold 9700 ή ην Curve 8520/8530
ρξεζηκνπνηνύλ κηα κηθξή επηθάλεηα γηα ηελ πινήγεζε - trackpad αληί ηνπ
trackball. Οξηζκέλα κνληέια (επί ηνπ παξόληνο, εθείλα πνπ παξαζθεπάδνληαη
γηα ρξήζε κε ηα δίθηπα iDen όπσο ηα asNextel θαη Mike) επίζεο
ζπκπεξηιακβάλνπλ έλα Push-to-Talk (PTT)ραξαθηεξηζηηθό, παξόκνηα κε έλα
ακθίδξνκν ξαδηόθσλν.
ύγρξνλεο GSM-βαζηζκέλεο ζπζθεπέο BlackBerry ζπκπεξηιακβάλνπλ έλαλ
ARM 7 ή 9 επεμεξγαζηή, ελώ νη παιαηόηεξεο ζπζθεπέο BlackBerry 950 θαη

957 ρξεζηκνπνηνύζαλ Intel 80386 επεμεξγαζηέο. Σα ηειεπηαία GSM κνληέια
BlackBerry (ζεηξά 8100, 8300 θαη 8700) έρνπλ επεμεξγαζηή Intel PXA901
ζηα 312 MHz, flash κλήκε 64 MB θαη 16 MB SDRAM . Σα CDMA
BlackBerry βαζίδνληαη ζε Qualcomm MSM6x00 chipsets πνπ επίζεο
πεξηιακβάλνπλ ηνλ βαζηζκέλν ζηνλ ARM 9 επεμεξγαζηή θαη GSM 900/1800
πεξηαγσγή (όπσο ζπκβαίλεη θαη κε ηηο ζπζθεπέο 8830 θαη 9500) θαη
πεξηιακβάλνπλ κέρξη θαη 256MB flash κλήκε.

4.4. Android

Χο απάληεζε ζηηο εκπνξηθέο εθδόζεηο ιεηηνπξγηθώλ ζπζηεκάησλ γηα θνξεηέο
ζπζθεπέο, δεκηνπξγήζεθε ην Android. Σν Android είλαη έλα κνληέξλν
ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα γηα ζπζθεπέο θηλεηήο ηειεθσλίαο ην νπνίν ηξέρεη
ηνλ ππξήλα ηνπ ιεηηνπξγηθό Linux. Αξρηθά αλαπηύρζεθε από ηελ Google θαη
αξγόηεξα από ηελ OpenHandset Alliance. Δπηηξέπεη ζηνπο θαηαζθεπαζηέο
ινγηζκηθνύ

λα

ζπλζέηνπλ

θώδηθα

κε

ηελ

ρξήζε

ηεο

γιώζζαο

πξνγξακκαηηζκνύ Java, ειέγρνληαο ηελ ζπζθεπή κέζσ βηβιηνζεθώλ
ινγηζκηθνύ αλεπηπγκέλσλ από ηελ Google.
Σνλ Ηνύιην ηνπ 2005, ε Google εμαγόξαζε ηελ
Android Inc, κηα κηθξή εηαηξεία κε έδξα ην
Palo Alto ζηελ California ησλ ΖΠΑ. Οη
ζπληδξπηέο ηεο Android πήγαλ λα εξγαζηνύλ
ζηελ Google ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ Andy
Rubin (ζπλ-ηδξπηήο ηεο Danger) , Rich Miner
(ζπλ-ηδξπηήο ηεο Wildfire Communications, Inc
), Nick Sears (πξώελ αληηπξόεδξνο ηεο
Mobile),
ζρεδηαζκνύ

θαη
θαη

Chris

White

αλάπηπμεο

T-

(επηθεθαιήο
interface

ζην

WebTV). Δθείλε ηελ επνρή, ειάρηζηα ήηαλ γλσζηά γηα ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο
Android, Inc εθηόο από ην όηη έθαλαλ ινγηζκηθό γηα θηλεηά ηειέθσλα. Απηό
μεθίλεζε ηηο θήκεο όηη ε Google ζρεδηάδεη λα δηεηζδύζεη ζηελ αγνξά θηλεηήο
ηειεθσλίαο.
ηελ Google, ε νκάδα κε επηθεθαιήο ηνλ Rubin αλέπηπμε κηα θηλεηή
πιαηθόξκα πνπ ζηεξίδεηαη ζηνλ ππξήλα ηνπ Linux ηελ νπνία πξνώζεζαλ κε
ηελ παξνρή ελόο επέιηθηνπ, αλαβαζκίζηκνπ ζπζηήκαηνο. Έρεη αλαθεξζεί όηη
ε Google είρε ήδε ζπγθεληξώζεη κηα ζεηξά από εηαίξνπο hardware θαη
software θαη επηζήκαλε ζηνπο παξόρνπο όηη ήηαλ αλνηθηή ζε δηάθνξνπο
βαζκνύο ζπλεξγαζίαο εθ κέξνπο ηεο. Πεξηζζόηεξεο εηθαζίεο όηη ε Google ζα
εηζέιζεη ζηελ αγνξά θηλεηήο ηειεθσλίαο άξρηζαλ ηνλ Γεθέκβξην ηνπ
2006 .Γεκνζηεύζεηο από ην BBC θαη ηε The Wall Street Journal
πιεξνθνξνύζαλ όηη ε Google ήζειε ηελ έξεπλα θαη ηηο εθαξκνγέο ζε θηλεηά
ηειέθσλα θαη εξγάδνληαη ζθιεξά γηα λα ην παξαδώζεη . Έληππα θαη
ειεθηξνληθά κέζα ελεκέξσζεο αλέθεξαλ ζύληνκα θήκεο όηη ε Google
αλέπηπζζε κηα Google-branded ζπζθεπή. Πεξηζζόηεξεο θήκεο αθινύζεζαλ
αλαθέξνληαο όηη ε Google θαζόξηδε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη έδεηρλε
πξσηόηππα ζηνπο θαηαζθεπαζηέο θηλεηώλ ηειεθώλσλ θαη ηνπο θνξείο
ρεηξηζηέο δηθηύσλ.
Σνλ επηέκβξην ηνπ 2007, ε InformationWeek θάιπςε κία κειέηε
αμηνιόγεζεο αλαθέξνληαο όηη ε Google είρε θαηαζέζεη αξθεηέο παηέληεο
ζηνλ ηνκέα ηεο θηλεηήο ηειεθσλίαο. Σειηθά ε Google παξνπζίαζε ην
smartphone ηεο Nexus One πνπ ρξεζηκνπνηεί ην Android open source
ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα. Ζ ζπζθεπή θαηαζθεπάδεηαη από ηελ HTC Corporation
ηεο Σατβάλ, θαη έγηλε δηαζέζηκε ζηηο 5 Ηαλνπαξίνπ 2010.
Σν Android έρεη δεη αξθεηέο ελεκεξώζεηο κεηά ηελ αξρηθή θπθινθνξία
ηνπ. Απηέο νη ελεκεξώζεηο γηα ην βαζηθό ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα δηνξζώλνπλ
ηππηθά ζθάικαηα θαη πξνζζέηνπλ λέα ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα.
1.5

(Cupcake) ηηο 30 Απξηιίνπ 2009, ε επίζεκε 1.5 (Cupcake)

Βαζηζκέλν
Linux

ζην ελεκέξσζε γηα ην Android θπθινθόξεζε. Τπάξρνπλ
Kernel αξθεηά

λέα

ραξαθηεξηζηηθά

θαη

UI

ελεκεξώζεηο

2.6.27

ζπκπεξηιακβαλόκελα ζηελ 1,5 ελεκέξσζε:

1.Σελ ηθαλόηεηα λα θαηαγξάθεη θαη λα δείηε βίληεν κε ηε
βηληενθάκεξα
2. Μεηαθόξησζε βίληεν ζην YouTube θαη εηθόλεο ζην
Picasa απεπζείαο από ην ηειέθσλν
3. Έλα λέν πιεθηξνιόγην κε ην ραξαθηεξηζηηθό ηεο
"Απηόκαηεο ζπκπιήξσζεο‟‟
4. Τπνζηήξημε BluetoothA2DP (ε νπνία κε ηε ζεηξά ηνπ
έζπαζε ηε ζπλδεζηκόηεηα Bluetooth κε πνιιά δεκνθηιή
απηνθίλεηα θαη ηα αθνπζηηθά.
5.

Ηθαλόηεηα ώζηε λα ζπλδέεηαη απηόκαηα κε έλα

αθνπζηηθό Bluetooth εληόο νξηζκέλεο απόζηαζεο

6. Νέα widgets θαη ηνπο θαθέινπο πνπ κπνξνύλ λα
βξεζνύλ ζηελ επηθάλεηα εξγαζίαο

7. Κηλνύκελα ζρέδηα κεηαμύ ησλ νζνλώλ

8. Γηεπξπκέλε δπλαηόηεηα αληηγξαθήο θαη επηθόιιεζεο
πνπ πεξηιακβάλεη ηζηνζειίδεο
ηηο 15 επηεκβξίνπ 2009, ην 1.6 (Donut) SDK
θπθινθόξεζε. πκπεξηιακβαλόκελα ζηελ ελεκέξσζε
(Donut) είλαη:
Βαζηζκέλν
ζην 1. Μηα βειηησκέλε εκπεηξία Android Market.
1.6

Linux
2.6.29

Kernel 2.

Μηα

ελζσκαησκέλε

θσηνγξαθηθή

κεραλή,

βηληενθάκεξα, θαη άικπνπκ θσηνγξαθηώλ
3. Σν άικπνπκ ησλ θσηνγξαθηώλ επηηξέπεη πιένλ ζηνπο
ρξήζηεο λα επηιέμνπλ πνιιέο θσηνγξαθίεο γηα δηαγξαθή.

4. Δλεκεξώζεθε ην Voice Search, κε ηαρύηεξε απόθξηζε
θαη βαζύηεξε ελνπνίεζε κε εγγελείο εθαξκνγέο, όπσο
είλαη ε ηθαλόηεηα λα θαιέζεηε επαθέο.
5. Δλεκεξσκέλε εκπεηξία αλαδήηεζεο γηα λα επηηξέςεη
ηελ αλαδήηεζε ζε ζειηδνδείθηεο, ηελ ηζηνξία, ηηο επαθέο
θαη ην δηαδίθηπν από ηελ θεληξηθή νζόλε.
6. Δλεκεξώζεθε Σερλνινγηθή ππνζηήξημε γηα CDMA /
EVDO, 802.1x, VPN, Gestures, θαη κηα κεραλή Text-tospeech.
7. Τπνζηήξημε γηα αλάιπζε WVGA.
8. Βειηηώζεηο ηαρύηεηαο γηα ηελ αλαδήηεζε θαη ηε
θσηνγξαθηθή κεραλή.
ηηο 26 Οθησβξίνπ 2009, ην 2.0 (Eclair) SDK
θπθινθόξεζε. [38] Μεηαμύ ησλ αιιαγώλ είλαη νη εμήο:
1. Βειηηζηνπνηεζεί ε ηαρύηεηα ηνπ hardware
2. Τπνζηήξημε γηα πεξηζζόηεξα κεγέζε νζόλεο θαη
αλαιύζεηο
3. Αλαλεσκέλν UI
4. Νένο πεξηεγεηήο UI θαη ππνζηήξημε HTML5
5. Νέεο ιίζηεο επαθώλ
6. Καιύηεξνο ιόγνο άζπξνπ/καύξνπ γηα ην ππόβαζξν
7. Βειηησκέλν Google Maps 3.1.2
2.0/2.1

(Eclair) 8. Microsoft Exchange ππνζηήξημε
Βαζηζκέλν
ζην
9. Δλζσκαησκέλε ππνζηήξημε flash γηα ηελ θάκεξα
Linux
Kernel
10. Φεθηαθό δνπκ
2.6.29[37]
11.

Σν

MotionEvent

παξαθνινπζεί

βειηηζηνπνηήζεθε
multi-touch

12. Βειηησκέλν εηθνληθό πιεθηξνιόγην

γηα

λα

γεγνλόηα

13. Bluetooth 2.1
14. Εσληαλά Wallpapers

ηηο 3 Γεθεκβξίνπ 2009, ε 2.0.1SDK θπθινθόξεζε.

ηηο 12 Ηαλνπαξίνπ 2010, ε 2.1 SDK θπθινθόξεζε.
Οξηζκέλεο πεγέο ηελ νλόκαζαλ «Flan», αιιά ζηελ
πξαγκαηηθόηεηα εμαθνινπζεί λα ζεσξείηαη κέξνο ηεο
«Eclair».

Μηα κεηαγελέζηεξε έθδνζε (κεηά ην 2.1), πνπ βαζίδεηαη ζε Linux Kernel
2.6.32 ζα θέξεη ην όλνκα FroYo.
Μεηά ηε FroYo, ε επόκελε ελεκέξσζε, ε νπνία βαζίδεηαη ζε Linux Kernel
2.6.33 ή 34 ζα νλνκάδεηαη Gingerbread.
4.4.1. Ανάπτυξθ λογιςμικοφ
Ζ έγθαηξε ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ηελ αλάπηπμε εθαξκνγώλ γηα ηελ
πιαηθόξκα Android ήηαλ αλάκηθηε. Σα ζέκαηα πνπ παξαηίζεληαη
πεξηιακβάλνπλ ζθάικαηα, έιιεηςε ηεθκεξίσζεο, αλεπαξθήο ππνδνκή QA,
θαη όρη δεκόζην ζύζηεκα παξαθνινύζεζεο ζεκάησλ. (Ζ Google αλαθνίλσζε
έλαλ αληρλεπηή ζεκάησλ ζηηο 18 Ηαλνπαξίνπ 2008.) Σνλ Γεθέκβξην ηνπ 2007,
ν ηδξπηήο Adam MacBeth ηεο MergeLab δήισζε, "Λεηηνπξγηθόηεηα δελ
ππάξρεη, είλαη ειάρηζηα ηεθκεξησκέλε ή απιά δελ ιεηηνπξγεί ... Δίλαη
πξνθαλέο όηη δελ είλαη έηνηκε γηα prime time. „‟ Παξά ην γεγνλόο απηό,
εθαξκνγέο κε ζηόρν ην Android άξρηζαλ λα εκθαλίδνληαη ηελ εβδνκάδα κεηά
ηελ αλαθνίλσζε ηεο πιαηθόξκαο. Ζ πξώηε δεκόζηα δηαζέζηκε εθαξκνγή
είλαη ην παηρλίδη Φηδάθη. Σν Android Dev Phone μεθιεηδώλεηαη κε SIM θαη κε
hardware θαη έρεη ζρεδηαζηεί γηα πξνρσξεκέλνπο πξνγξακκαηηζηέο. Δλώ νη
πξνγξακκαηηζηέο κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ζπλεζηζκέλεο θαηαλαισηηθέο
ζπζθεπέο πνπ αγνξάδνληαη ζε επίπεδν ιηαληθήο γηα ηε δνθηκή θαη ηε ρξήζε
ησλ εθαξκνγώλ ηνπο, νξηζκέλνη πξνγξακκαηηζηέο κπνξνύλ λα επηιέμνπλ λα

κελ ρξεζηκνπνηνύλ κηα ιηαληθή ζπζθεπή, πξνηηκώληαο κηα μεθιείδσηε ή
ρσξίο ζπκβόιαην ζπζθεπή.
4.4.2. Εργαλεία ανάπτυξθσ λογιςμικοφ
Σν Android SDK πεξηιακβάλεη κηα πιήξε ζεηξά εξγαιείσλ αλάπηπμεο. Απηά
πεξηιακβάλνπλ έλα πξόγξακκα εληνπηζκνύ ζθαικάησλ, βηβιηνζήθεο, έλαλ
εμνκνησηή αθνπζηηθνύ (κε βάζε ην onQEMU),

ηεθκεξίσζε, δείγκαηα

θώδηθα, θαη tutorials. Δπί ηνπ παξόληνο, νη ππνζηεξηδόκελεο πιαηθόξκεο
αλάπηπμεο πεξηιακβάλνπλ ηνπο ππνινγηζηέο κε αξρηηεθηνληθή x86 πνπ
ηξέρνπλ Linux (θάζε ζύγρξνλν ππνινγηζηή γξαθείνπ κε Linux δηαλνκή), Mac
OS X 10.4.8 ή λεόηεξε έθδνζε, Windows XP ή Vista. Οη απαηηήζεηο
πεξηιακβάλνπλ επίζεο ηα Java Development Kit, Apache Ant, θαη Python 2.2
ή

λεόηεξν. Σν

δεκόζηα

ππνζηεξηδόκελν

νινθιεξσκέλν

πεξηβάιινλ

αλάπηπμεο (IDE) είλαη Eclipse (3.2 ή λεόηεξν) θαη ρξεζηκνπνίεη ην Android
Development Tools (ADT) Plugin, αλ θαη νη πξνγξακκαηηζηέο κπνξνύλ λα
ρξεζηκνπνηήζνπλ νπνηνλδήπνηε επεμεξγαζηή θεηκέλνπ γηα λα επεμεξγαζηνύλ
Java θαη XML αξρεία θαη κεηά λα ρξεζηκνπνηήζνπλ γξακκή εληνιώλ γηα ηε
δεκηνπξγία,

ηελ

θαηαζθεπή

θαη

ηνλ

εληνπηζκό

ζθαικάησλ

ζε

Android εθαξκνγέο θαζώο θαη ζε Android ζπζθεπέο πνπ είλαη ζπλπθαζκέλεο
κε ηνλ έιεγρν(π.ρ., ζθαλδαιηζκόο κηαο επαλεθθίλεζεο, ε εγθαηάζηαζε
παθέηνπ ινγηζκηθνύ (-σλ) εμ απνζηάζεσο) .
Μηα πξνεπηζθόπεζε

ηνπ kit αλάπηπμεο ινγηζκηθνύ Android (SDK)

θπθινθόξεζε ζηηο 12 Ννεκβξίνπ 2007. ηηο 15 Ηνπιίνπ 2008, ην Android
Developer Challenge Team έζηεηιε θαηά ιάζνο έλα email ζε όινπο όζνπο
εηζέξρνληαη ζην Android Developer Challenge αλαθνηλώλνληαο όηη κηα λέα
έθδνζε ηνπ SDK ήηαλ δηαζέζηκε ζε κηα "ηδησηηθή" πεξηνρή γηα
θαηέβαζκα. Σν email πξννξηδόηαλ γηα ηνπο ληθεηέο ηνπ πξώηνπ γύξνπ ηνπ
Android Developer Challenge. Ζ απνθάιπςε όηη ε Google παξείρε λέεο SDK
θπθινθνξίεο ζε κεξηθνύο πξνγξακκαηηζηέο θαη όρη άιινπο (θαη δηαηεξεί απηό
ην θαζεζηώο ηδησηηθνύ ηνκέα) νδήγεζε ζε κεγάιε δεκόζηα απνγνήηεπζε
κέζα ζηελ θνηλόηεηα ησλ πξνγξακκαηηζηώλ Android.
ηηο 18 Απγνύζηνπ 2008, ην Android 0.9 SDK beta θπθινθόξεζε. Ζ
παξνύζα έθδνζε παξέρεη έλα ελεκεξσκέλν θαη εθηεηακέλν API, βειηησκέλα

εξγαιεία αλάπηπμεο θαη έλαλ ελεκεξσκέλν ζρεδηαζκό γηα ηελ αξρηθή
νζόλε. Λεπηνκεξείο νδεγίεο γηα ηελ αλαβάζκηζε είλαη δηαζέζηκεο ζε όζνπο
ήδε εξγάδνληαη κε κηα πξνεγνύκελε έθδνζε. ηηο 23 επηεκβξίνπ 2008, ην
Android 1.0 SDK (Release 1) θπθινθόξεζε. ύκθσλα κε ηηο ζεκεηώζεηο
έθδνζεο, πεξηειάκβαλε «θπξίσο δηνξζώζεηο ζθαικάησλ, αλ θαη νξηζκέλα
κηθξόηεξα ραξαθηεξηζηηθά πξνζηέζεθαλ". Πεξηειάκβαλε επίζεο αξθεηέο
αιιαγέο ζην API από ηελ έθδνζε 0.9.
ηηο 9 Μαξηίνπ 2009, ε Google θπθινθόξεζε ηελ έθδνζε 1.1 γηα ην
ηειέθσλν dev Android. Δλώ ππάξρνπλ κεξηθέο αηζζεηηθέο ελεκεξώζεηο, ιίγεο
θξίζηκεο ελεκεξώζεηο πεξηιακβάλνπλ ππνζηήξημε γηα ηελ " θσλεηηθή
αλαδήηεζε, εθαξκνγέο πξνο αγνξά, δηνξζώζεηο γηα ην μππλεηήξη, δηόξζσζε
γηα ηελ απνζηνιή κε gmail πνπ πάγσλε, δηνξζώλεη ηηο εηδνπνηήζεηο γηα mail
θαη ην δηάζηεκα αλάκεζα ζε αλαλεώζεηο, θαη ηώξα νη ράξηεο δείρλνπλ
επηρεηξήζεηο πειαηώλ». Μηα άιιε ζεκαληηθή ελεκέξσζε είλαη όηη ηα Dev
ηειέθσλα κπνξνύλ πιένλ λα έρνπλ πξόζβαζε ζε εθαξκνγέο πνπ κπνξνύλ λα
αγνξάζνπλ θαη νη πξνγξακκαηηζηέο κπνξνύλ λα ηηο δνπλ ηώξα ζην Android
Market.
ηα κέζα ηνπ Μαΐνπ 2009, ην Google θπθινθόξεζε ηελ έθδνζε 1.5
(Cupcake) ηνπ Android OS θαη SDK. Απηή ε ελεκεξσκέλε έθδνζε
πεξηιακβάλεη πνιιέο λέεο δπλαηόηεηεο όπσο ηελ εγγξαθή video, ε
ππνζηήξημε γηα ην ζηεξενθσληθό bluetooth πξνθίι, έλα πξνζαξκόζηκν
ζύζηεκα πιεθηξνιόγηνπ νζόλεο θαη αλαγλώξηζε θσλήο. Απηή ε θπθινθνξία
άλνημε επίζεο ην AppWidget framework ζε άιινπο πξνγξακκαηηζηέο πνπ
επηηξέπεη ζε νπνηνλδήπνηε λα δεκηνπξγήζεη ην δηθό ηνπ widget γηα ηελ
θεληξηθή νζόλε .
Σνλ επηέκβξην ηνπ 2009 ε «Donut» έθδνζε (1.6) θπθινθόξεζε ε νπνία
ραξαθηεξίζηεθε από θαιύηεξε έξεπλα, δείθηε ρξήζεο ηεο κπαηαξίαο θαη
εθαξκνγή ειέγρνπ VPN . Οη λέεο ηερλνινγίεο πιαηθόξκαο πεξηιακβάλνπλ
κεραλή Κεηκέλνπ ζε Οκηιία

(δελ δηαηίζεηαη ζε όια ηα ηειέθσλα),

ρεηξνλνκίεο θαη πιαίζην πξνζβαζηκόηεηαο .
Οη εθαξκνγέο Android είλαη παθεηαξηζκέλεο ζε κνξθή .apk θαη
απνζεθεύνληαη ζηνλ θαηάινγν / data /app folder ζην Android OS. Ο ρξήζηεο

κπνξεί λα ηξέμεη ηελ εληνιή ADB root γηα λα απνθηήζεη πξόζβαζε ζε απηό
ην θάθειν γηαηί κόλν σο root έρεη δηθαηώκαηα πξόζβαζεο ζε απηόλ .

4.5. iPhone
Σέινο ίζσο ην πην δηάζεκν θαη
ζαπκαζηό ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα γηα
θνξεηέο ζπζθεπέο είλαη ην iPhoneOS.
Σν iPhoneOS είλαη ην ιεηηνπξγηθό
ζύζηεκα πνπ αλέπηπμε ε Apple γηα ηα
iPhone,

iPodTouch

ζηνρεύνληαο

θαη

ζηελ

iPad,
βέιηηζηε

αμηνπνίεζε ησλ πόξσλ πνπ δηαζέηνπλ
νη ζπγθεθξηκέλεο ζπζθεπέο.
Απνξξέεη από ην Mac OS X, κε ην
νπνίν κνηξάδεηαη ην ίδξπκα Darwin ,
θαη είλαη ζπλεπώο έλα ιεηηνπξγηθό
ζύζηεκα πνπ κνηάδεη κε ην Unix από ηε θύζε ηνπ. Σν iPhone OS έρεη
ηέζζεξα αθαηξεηηθά ζηξώκαηα : ην Core OS ζηξώκα, ην ζηξώκα Core
Services, ην ζηξώκα Media, θαζώο θαη ην Cocoa Touch ζηξώκα. Σν
ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα ρξεζηκνπνηεί ιηγόηεξν από 500 ΜΒ κλήκε ηεο
ζπζθεπήο.
4.5.1. User interface
Σν user interface ηνπ iPhone OS βαζίδεηαη ζηελ ηδέα ηνπ άκεζνπ ρεηξηζκνύ,
κε ηε ρξήζε multi-touch ρεηξνλνκηώλ. Σα ζηνηρεία ειέγρνπ ηνπ interface
απνηεινύληαη από πιάθεο, δηαθόπηεο θαη θνπκπηά. Ζ απάληεζε ζηελ
εηζαγσγή ηνπ ρξήζηε ππνηίζεηαη όηη είλαη άκεζε γηα λα παξέρεη έλα ξεπζηό
πεξηβάιινλ. Ζ αιιειεπίδξαζε κε ην ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα πεξηιακβάλεη
ρεηξνλνκίεο, όπσο ζύξζηκν, ρηύπεκα, ηζίκπεκα. Δζσηεξηθά accelerometers
ρξεζηκνπνηνύληαη από νξηζκέλεο εθαξκνγέο γηα λα αληαπνθξηζνύλ ζηελ
αλαθίλεζε ηεο ζπζθεπήο (έλα θνηλό απνηέιεζκα είλαη ε εληνιή undo) ή γηα

ηελ πεξηζηξνθή ηεο ζε ηξεηο δηαζηάζεηο (έλα θνηλό απνηέιεζκα είλαη ε
κεηάβαζε από ην πνξηξέην ζην landscape mode).
Ζ αξρηθή νζόλε (πνπ παξέρεηαη από ην "SpringBoard") κε εηθνλίδηα
εθαξκνγώλ, θαη κηα κπάξα ζην θάησ κέξνο ηεο νζόλεο πνπ δείρλεη ηα
εηθνλίδηα γηα ηηο εθαξκνγέο ηηο νπνίεο ν ρξήζηεο ρξεζηκνπνηεί πεξηζζόηεξν,
παξνπζηάδνληαη όηαλ ε ζπζθεπή είλαη ελεξγνπνηεκέλε ή όηαλ ην θεληξηθό
θνπκπί παηεζεί . Ζ νζόλε έρεη κηα γξακκή θαηάζηαζεο ζε όιε ηελ θνξπθή
γηα ηελ απεηθόληζε δεδνκέλσλ, όπσο είλαη ν ρξόλνο, ην επίπεδν ηεο
κπαηαξίαο, θαη ε ηζρύο ηνπ ζήκαηνο. Σν ππόινηπν ηεο νζόλεο είλαη
αθηεξσκέλν ζηελ ηξέρνπζα εθαξκνγή. Γελ ππάξρεη ε έλλνηα ηεο έλαξμεο ή
ηεο εγθαηάιεηςεο ησλ εθαξκνγώλ, ην άλνηγκα κόλν ηεο εθαξκνγήο από ηελ
αξρηθή νζόλε, θαζώο θαη ε έμνδνο από ηελ εθαξκνγή γηα λα επηζηξέςεηε
ζηελ αξρηθή νζόλε. Δίλαη δπλαηόλ λα αλαγθάζεηε κηα εθαξκνγή λα θιείζεη
θξαηώληαο παηεκέλν ην θνπκπί ιεηηνπξγίαο κέρξη ε δηαθάλεηα «ηεξκαηηζκόο
ιεηηνπξγίαο" λα εκθαληζηεί θαη ζηε ζπλέρεηα θξαηώληαο παηεκέλν ην
θεληξηθό θνπκπί . Δλώ νξηζκέλν multitasking επηηξέπεηαη, δελ είλαη
ελνριεηηθό

ή

πξνθαλέο.

Χζηόζν,

πεξηνξίδεηαη

ζε

εθαξκνγέο

ηεο

Apple. Δθαξκνγέο ηξίησλ εγθαηαιείπνληαη όηαλ θιείλνπλ, αιιά από ηελ
ελεκεξσκέλε έθδνζε 3.0 ηνπ ινγηζκηθνύ, θνηλνπνηήζεηο κπνξνύλ λα
σζνύληαη από ηνπο servers ηεο Apple γηα ην iPhone ή iPod Touch. Πνιιέο
από ηηο εθαξκνγέο πνπ πεξηιακβάλνληαη είραλ σο ζθνπό λα εξγαζηνύλ από
θνηλνύ, επηηξέπνληαο ηελ αληαιιαγή ή ηελ πνιιαπιή δηάδνζε ησλ δεδνκέλσλ
από ηε κία εθαξκνγή ζηελ άιιε (π.ρ., έλαο αξηζκόο ηειεθώλνπ κπνξεί λα
επηιεγεί από έλα email θαη λα απνζεθεπηεί σο κηα επαθή ή λα θιεζεί γηα έλα
ηειεθώλεκα. ) Σν iPad πεξηιακβάλεη έλα παξόκνην πεξηβάιινλ εξγαζίαο,
εθηόο από ην όηη ε κπάξα είλαη "3D" θαη ην θόλην κπνξεί λα αιιαρζεί.
4.5.2. Υποςτιριξθ εφαρμογϊν
Ζ θεληξηθή κνλάδα επεμεξγαζίαο (CPU) πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ην iPhone
θαη ην iPod Touch είλαη έλαο επεμεξγαζηήο πνπ βαζίδεηαη ζε ARM αληί ζε
x86 (θαη ζε πξνεγνύκελνπο PowerPC ή MC680x0) επεμεξγαζηέο πνπ
ρξεζηκνπνηνύληαλ ζε ππνινγηζηέο Macintosh ηεο Apple, θαη ρξεζηκνπνηεί
OpenGL ES 1.1 [10], πνπ πξνζθέξεηαη από ην PowerVR επεμεξγαζηή . Οη
Mac OS X εθαξκνγέο δελ κπνξνύλ λα αληηγξαθνύλ θαη λα ηξέμνπλ ζε iPhone

OS ζπζθεπή. Οη αηηήζεηο πξέπεη λα ζπληάζζνληαη θαη λα θαηαξηίδνληαη
εηδηθά γηα ην iPhone OS θαη ηελ ARM αξρηηεθηνληθή. Ο browser Safari
ππνζηεξίδεη

δηθηπαθέο

εθαξκνγέο

όπσο

θαη

άιινη

web

browsers. Δγθεθξηκέλεο εθαξκνγέο ηξίησλ εθαξκνγέο είλαη δηαζέζηκεο γηα
ζπζθεπέο πνπ ηξέρνπλ ην iPhone OS 2.0 θαη λεόηεξα κέζσ ηνπ App Store ηεο
Apple.
4.5.4. Περιλαμβανόμενεσ εφαρμογζσ
ηελ έθδνζε 3.0, ε αξρηθή νζόλε ηνπ iPhone πεξηέρεη απηέο ηηο
πξνεπηιεγκέλεο εθαξκνγέο: Σα κελύκαηα (Γξαπηά κελύκαηα, MMS),
εκεξνιόγην, θσηνγξαθίεο (κε αλαπαξαγσγή βίληεν ζην 3GS), θσηνγξαθηθή
κεραλή (εγγξαθή βίληεν θαη δπλαηόηεηα απηόκαηεο εζηίαζεο ζην iPhone
3GS), ην YouTube, Μεηνρέο ( Yahoo! Finance), ράξηεο (Google Maps, κε
Assisted GPS γηα ην iPhone 3G θαη 3GS), θαηξόο (Yahoo! Weather), ξνιόη
(κε ρξνλόκεηξν, μππλεηήξη θαη ρξνλoδηαθόπηε), αξηζκνκεραλή (κε ηελ
επηζηεκνληθή έθδνζε), κέκνο θσλήο , ζεκεηώζεηο, ξπζκίζεηο, iTunes (κε
πξόζβαζε ζην iTunes Music Store ηεο θαη ην iTunes Podcast Directory), App
Store, ππμίδα (iPhone 3GS), επαθέο (κε ηελ ππνζηήξημε landscape mode),
θαζώο θαη ην Nike + iPod app (ζην iPhone 3GS θαη iPod Touch 2εο γεληάο),
πνπ ζπλεξγάδεηαη κε ηνλ πξναηξεηηθό Nike + iPod αηζζεηήξα. Σέζζεξηο
άιιεο εθαξκνγέο ζπκπιεξώλνπλ ηνπο βαζηθνύο ζηόρνπο ηνπ iPhone:
Σειέθσλν, Mail, Safari, θαη iPod.
Σν iPod Touch δηαηεξεί πνιιέο από ηηο εθαξκνγέο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλεο
από πξνεπηινγή γηα ην iPhone, κε εμαίξεζε ην ηειέθσλν, ηα κελύκαηα, ηελ
ππμίδα θαη ηηο εθαξκνγέο ηεο θάκεξαο. Ζ "iPod" εθαξκνγή γηα ην iPhone
είλαη ρσξηζκέλε ζε δύν εθαξκνγέο γηα ην iPod Touch: Μνπζηθή θαη βίληεν. Ζ
ηειεπηαία ζεηξά ησλ εθαξκνγώλ ρξεζηκνπνηείηαη επίζεο γηα λα ζθηαγξαθήζεη
ηνπο βαζηθνύο ζηόρνπο ηνπ iPod Touch: Μνπζηθή, Βίληεν, Safari, θαη App
Store (ε δηάηαμε ηεο κπάξαο άιιαμε κε ηελ ελεκέξσζε 3.1 ).
4.5.5. Δικτυακζσ εφαρμογζσ
Σν 2007 ε Apple Worldwide Developers Conference ηεο Apple αλαθνίλσζε
όηη ην iPhone θαη iPod Touch ζα ππνζηεξίδεη εθαξκνγέο Web πνπ
δεκηνπξγνύληαη

από

ηξίηνπο

πξνγξακκαηηζηέο

πνπ

ρξεζηκνπνηνύλ

ηερλνινγίεο όπσο Ajax κέζσ ηνπ web browser Safari. Ζ Apple Inc ζεσξεί όηη
νη δηαδηθηπαθέο εθαξκνγέο πνπ κπνξνύλ λα πξνζθέξνπλ επαξθή εκπεηξία ηνπ
ρξήζηε απνθεύγνπλ θάζε αλάγθε γηα μεθιείδσκα. Δπηπξόζζεηα, απνθάζηζαλ
όηη ε δεκηνπξγία εγγελώλ εθαξκνγώλ εθηόο από ηε δηθή ηνπο ήηαλ
πεξηηηή. Χζηόζν, νη πξναλαθεξζείζεο εθαξκνγέο web ήηαλ αλεπηηπρείο
,επεηδή ε κεραλή JavaScript πνπ εθηειείηαη ζην Mobile Safari δελ ήηαλ
αξθεηά ηζρπξή γηα ηελ εθηέιεζε εθαξκνγώλ ηθαλνπνηεηηθά.
4.5.6. Μθ υποςτθριηόμενεσ εγγενείσ εφαρμογζσ τρίτων
Σν iPhone θαη iPod Touch κπνξνύλ κόλν λα εγθαηαζηήζνπλ επίζεκα
πξνγξάκκαηα κέζσ ηνπ App Store. Χζηόζν, από ηελ έθδνζε 1.0 παξάλνκεο
εγγελείο εθαξκνγέο ηξίησλ είλαη δηαζέζηκεο. Οη ελ ιόγσ εθαξκνγέο
αληηκεησπίδνπλ ην ελδερόκελν λα δηαγξαθνύλ από θάζε iPhone OS
ελεκέξσζε, αλ θαη ε Apple έρεη δειώζεη όηη δελ ζα ζρεδηάζεη ελεκεξώζεηο
ινγηζκηθνύ, εηδηθά γηα λα ζπάζεη εγγελείο εθαξκνγέο (εθηόο από εθαξκνγέο
πνπ εθηεινύλ μεθιείδσκα ηεο SIM ) . Οη θύξηεο κέζνδνη δηαλνκήο γηα ηηο
εθαξκνγέο απηέο είλαη νη Cydia, Icy, Rock, θαη ε εθαξκνγή Installer , ε νπνία
κπνξεί λα εγθαηαζηαζεί γηα ην iPhone κεηά από μεθιείδσκα.
4.5.7. iPhone SDK

ηηο 17 Οθησβξίνπ 2007, ζε κηα αλνηθηή επηζηνιή πνπ δεκνζηεύηεθε ζην
"Apple Hot News" weblog, ν Steve Jobs αλαθνίλσζε όηη έλα θηη αλάπηπμεο
ινγηζκηθνύ (SDK), ζα ηεζεί ζηε δηάζεζε ζε ηξίηνπο πξνγξακκαηηζηέο ην

Φεβξνπάξην ηνπ 2008. Σν SDK θπθινθόξεζε ζηηο 6 Μαξηίνπ ηνπ 2008, θαη
επηηξέπεη ζηνπο πξνγξακκαηηζηέο λα θάλνπλ εθαξκνγέο γηα ην iPhone θαη
iPod
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"iPhone

πξνζνκνησηή». Χζηόζν, ε θόξησζε ηεο εθαξκνγήο επάλσ ζηηο ζπζθεπέο
είλαη δπλαηή κόλν κεηά ηελ θαηαβνιή ελόο ηέινπο iPhone Developer Program
.Από ηελ θπθινθνξία ηνπ Xcode 3.1, ην Xcode είλαη ην πεξηβάιινλ
αλάπηπμεο γηα ην iPhone SDK. Οη εθαξκνγέο iPhone, όπσο ην iPhone OS θαη
Mac OS X, είλαη γξακκέλεο ζε Objective-C.
Οη πξνγξακκαηηζηέο έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα νξίζνπλ νπνηαδήπνηε ηηκή πάλσ
από ην ειάρηζην όξην γηα ηε δηάζεζε ησλ εθαξκνγώλ ηνπο κέζσ ηνπ App
Store, από ηελ νπνία ζα ηνπο θαηαβιεζεί κεξίδην 70% . Δλαιιαθηηθά,
κπνξνύλ λα επηιέμνπλ λα θπθινθνξήζνπλ ηελ εθαξκνγή δσξεάλ θαη δελ
ρξεηάδεηαη λα πιεξώζνπλ ηα έμνδα γηα ηελ θπθινθνξία ή ηε δηαλνκή ηεο
εθαξκνγήο, εθηόο ηεο ζπλδξνκήο κέινπο.
Από ηελ θπθινθνξία ηνπ, ππάξρεη θάπνηα αληηπαξάζεζε όζνλ αθνξά ηελ
πνιηηηθή επηζηξνθήο ζηα ςηιά γξάκκαηα ηεο ζπκθσλίαο Developer κε ηελ
Apple. ύκθσλα κε ηε ζπκθσλία κε ηελ νπνία νη πξνγξακκαηηζηέο πξέπεη λα
ζπκθσλήζνπλ ζηελ πεξίπησζε πνπ θάπνηνο αγνξάζεη ηελ εθαξκνγή από ην
app store, ην 30% ηεο ηηκήο πεγαίλεη ζηελ Apple, θαη ην 70% ζηνλ
πξνγξακκαηηζηή .ε πεξίπησζε πνπ ρνξεγείηαη επηζηξνθή ζηνλ πειάηε (θαηά
ηελ θξίζε ηεο Apple), ην 30% επηζηξέθεηαη ζηνλ πειάηε από ηελ Apple, θαη
ην70% από ηνλ θύξην ηνπ έξγνπ. Χζηόζν, ε Apple κπνξεί λα ιάβεη ζηε
ζπλέρεηα έλα άιιν 30% ηνπ θόζηνπο από ηνλ πξνγξακκαηηζηή γηα λα θαιύςεη
ηα έμνδα γηα ηελ απώιεηα ηεο Apple.
4.5.8. Java
Ζ Apple δελ έρεη αλαθνηλώζεη θάπνηα ζρέδηα γηα λα επηηξέςεη ζηε Java λα
ηξέρεη ζην iPhone. Ζ Sun Microsystems αλαθνίλσζε όηη ζρεδηάδεη λα
θπθινθνξήζεη έλα Java Virtual Machine (JVM) γηα ην iPhone OS, κε βάζε
ηελ Java Platform, Micro Edition έθδνζε ηεο Java. Απηό ζα επέηξεπε
εθαξκνγέο Java λα ηξέρνπλ ζην iPhone θαη iPod Touch.
ύληνκα κεηά ηελ αλαθνίλσζε, νη πξνγξακκαηηζηέο εμνηθεησκέλνη κε ηνπο
όξνπο ρξήζεο ηνπ SDK πίζηεπαλ όηη κε ην λα κελ επηηξέπνληαη εθαξκνγέο

ηξίησλ λα ηξέρνπλ ζην παξαζθήλην (λα απαληήζεηε ζε κηα θιήζε θαη λα
εμαθνινπζεί λα ηξέρεη ε εθαξκνγή, γηα παξάδεηγκα), λα επηηξέπεη κηα
εθαξκνγή λα θαηεβάδεη θώδηθα από άιιε πεγή, ή λα επηηξέπεη ζε κηα
εθαξκνγή λα αιιειεπηδξά κε κηα εθαξκνγή ηξίησλ (Safari κε JVM, γηα
παξάδεηγκα), ζα κπνξνύζε λα εκπνδίζεη ηελ αλάπηπμε ηνπ JVM ρσξίο ηε
ζπλεξγαζία ηεο Apple .
Δίλαη ζαθέο όηη ε Java πνπ ηξέρεη ζην iPhone είλαη έμσ από ηα όξηα ηεο
ζπκθσλίαο ηνπ iPhone SDK . Ζ θαηεπζπληήξηα γξακκή είλαη ν θαλόλαο3.3.2,
πνπ

έρεη

σο

εμήο:

"3.3.2 - Μηα εθαξκνγή δελ κπνξεί λα εγθαηαζηαζεί ή λα δξνκνινγήζεη άιιν
εθηειέζηκν θώδηθα κε θάζε κέζν, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ κέζσ ηεο ρξήζεο
κηαο αξρηηεθηνληθήο plug-in ρσξίο πεξηνξηζκό, ηεο ρξήζεο άιισλ πιαίζησλ,
άιια APIs ή κε άιιν ηξόπν. Κώδηθαο πνπ δελ έρεη πεξάζεη από δηεξκελέα
δελ κπνξεί λα θαηέβεη ή λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε εθαξκνγή, εθηόο από ηνλ
θώδηθα πνπ εξκελεύεηαη θαη εθηειείηαη από ηα Σεθκεξησκέλα APIs ηεο
Apple θαη ηνπο ελζσκαησκέλνπο δηεξκελείο. "
Δληνύηνηο, κεξηθνί ρξήζηεο iPhone έρνπλ δείμεη όηη ήηαλ δπλαηό λα
εγθαηαζηαζεί θαη λα ρξεζηκνπνηεζεί έλα J2ME ζε έλα iPhone, αλ θαη
εκπιέθεηαη μεθιείδσκα.
Δπίζεο, έρεη απνθαιπθζεί όηη ππήξμαλ ζπλνκηιίεο κεηαμύ ηεο Sun θαη ηεο
Apple ζρεηηθά κε ηε δηαζεζηκόηεηα ηεο Java ζην iPhone, θαη όηη ε Sun
εξγαδόηαλ πξνο απηή ηελ πξόζεζε κε κηα εηαηξεία κε ηελ επσλπκία
Innaworks. Γεδνκέλνπ όηη απαηηείηαη όινη νη ARM9 ή νη λεόηεξνη
επεμεξγαζηέο λα πεξηιακβάλνπλ Jazelle ππνζηήξημε, ην iPhone πεξηιακβάλεη
πιηθό γηα ηελ εθηέιεζε ηεο Java.

4.6. Java Mobile Edition (J2ME)
Ζ Java 2 Platform Micro Edition (J2ME) είλαη κία νκάδα από
πξνγξακκαηηζηηθά πεξηβάιινληα (APIs) θαη πξνγξακκαηηζηηθά εξγαιεία ηεο
Java, εηδηθά ζρεδηαζκέλα γηα λα ελζσκαησζνύλ ζε θαηαλαισηηθέο θαη
ςεθηαθέο ζπζθεπέο όπσο PDAs, θηλεηά ηειέθσλα, pagers, set-top boxes,
ζπζηήκαηα πινήγεζεο, θνξεηνύο ππνινγηζηέο ρεηξόο θαη άιια.

Ζ J2MEέρεη αλαδεηρζεί σο ε θαιύηεξε επηινγή γηα ηελ δεκηνπξγία
παηρληδηώλ, ππεξεζηώλ δηθηύνπ θαη εθαξκνγώλ πξνζθέξνληαο δπλαηόηεηεο
όπσο ηελ ζρεδίαζε ησλ πξνγξακκάησλ ζε νπνηνλδήπνηε ειεθηξνληθό
ππνινγηζηή, όπνπ ηα πξνγξάκκαηα κπνξνύλ λα αλαπηπρζνύλ, λα ειεγρζνύλ
θαη λα απνζθαικαησζνύλ κε κεγαιύηεξε ηαρύηεηα θαη επθνιία. Οη
εθαξκνγέο είλαη εύθνια κεηαθέξζηκεο αλάκεζα ζηηο δηαθνξεηηθέο ζπζθεπέο
αθνύ δελ εμαξηώληαη από ηελ ππνθείκελε πιαηθόξκα ηνπ ζπζηήκαηνο,
πξνζθέξνπλ πςειή αζθάιεηα θαη αμηνπηζηία, δηαζέηνπλ ηζρπξέο δπλαηόηεηεο
γηα πινύζην γξαθηθό πεξηβάιινλ εξγαζίαο γηα ηνπο ρξήζηεο θαη παξέρνπλ
πξόζβαζε θαη ρξήζε ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ ζπζηήκαηνο γηα Networking
(δηθηύσζε) θαη Communications (επηθνηλσλία ελζύξκαηε ή αζύξκαηε).
Ζ ρξήζε ηεο ηερληθήο ηεο αλάπηπμεο εθαξκνγώλ κέζσ ηεο πιαηθόξκαο
J2MEεπηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο λα απνθηήζνπλ πξόζβαζε ζε έλα κεγάιν
εύξνο ιεηηνπξγηώλ πνπ δηεπξύλνπλ ζην έπαθξν ηηο δπλαηόηεηεο ησλ θνξεηώλ
ςεθηαθώλ ζπζθεπώλ.
Ζ Java πξσηνπαξνπζηάζηεθε από ηελ Sun Microsystems ην 1995. Πξόθεηηαη
γηα κηα γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ, εηδηθά ζρεδηαζκέλε γηα ρξήζε ζε
θαηαλεκεκέλα πεξηβάιινληα, όπσο ην Internet. Γεκηνπξγήζεθε κε ηελ
πξννπηηθή λα είλαη απιή θαη εύθνιε ζηε ρξήζε, επηβάιινληαο κηα
νινθιεξσηηθά αληηθεηκελνζηξαθή αληηκεηώπηζε.
Ζ γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ ηεο Javaκνηάδεη ζπληαθηηθά ζηελ γιώζζα C++
αιιά δηαθέξεη πιήξσο ζηα βαζηθά ηεο ζηνηρεία. Ζ γιώζζα C++ ρξεζηκνπνηεί
δείθηεο γηα αλαθνξέο νη νπνίνη δελ είλαη αζθαιείο, ελώ επίζεο νη
πξνγξακκαηηζηέο είλαη ππεύζπλνη γηα ηνλ εληνπηζκό θαη ηελ απειεπζέξσζε
ηεο κε ρξεζηκνπνηνύκελεο κλήκεο. Αληίζεηα ε Javaρξεζηκνπνηεί αζθαιείο
αλαθνξέο ζε αληηθείκελα θιάζεσλ, ελώ ε αρξεζηκνπνίεηε κλήκε
επαλαθηάηαη

απηόκαηα
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(θαηά

Δπίζεο

ζηελ

ηελ

δηαδηθαζία

Javaδελ

ηεο

πεξηζπιινγήο

ρξεζηκνπνηείηαη

πνιιαπιή

θιεξνλνκηθόηεηα, ζηνηρείν πνπ επηηξέπεηαη ζηελ C++ θαη απνηειεί πεδίν
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θαη

πεγή

ιαζώλ

ζηνλ

πξνγξακκαηηζκό,
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ρξεζηκνπνηείηαη ε πινπνίεζε κε πνιιαπιά πεξηβάιινληα πνπ πξνζθέξεη
αζθάιεηα θαη δπλαηόηεηεο πνιπκνξθηζκνύ.

Ζ JavaVitualMachine απνηειεί ην βαζηθό ζηνηρείν ηεο πιαηθόξκαο. Ζ
αξρηηεθηνληθή πνπ πηνζεηείηαη πξνζθέξεη πνιιά πιενλεθηήκαηα κε
βαζηθόηεξν ην γεγνλόο όηη ε Java Virtual Machine πινπνηείηαη ώζηε λα
εθηειείηαη πάλσ από κία πνιύ κεγάιε πνηθηιία ιεηηνπξγηθώλ ζπζηεκάησλ θαη
πιηθνύ έηζη ώζηε νη εθηειέζηκεο Javaεθαξκνγέο λα πινπνηνύληαη ζε όιεο ηηο
δηαθνξεηηθέο ζπζθεπέο ρσξίο ηξνπνπνίεζε ηνπ πεγαίνπ πξνγξάκκαηνο αθνύ
ε Virtual Machine πξνζαξκόδεη ηηο εθαξκνγέο ζηηο ζπγθεθξηκέλεο απαηηήζεηο
ηνπ ιεηηνπξγηθνύ ζπζηήκαηνο θαη ηνπ πιηθνύ.
Σέινο

έλα

επεθηάζηκν

ζύλνιν

από

standardβηβιηνζήθεο

θαη

πξνγξακκαηηζηηθά πεξηβάιινληα εθαξκνγώλ (Java libraries θαη APIs)
παξέρνπλ ζηνπο ζρεδηαζηέο ηελ δπλαηόηεηα λα εκπινπηίζνπλ ηηο εθαξκνγέο
θαη ππεξεζίεο κε έλα κεγάιν εύξνο ζηνηρείσλ από ην πινύζην γξαθηθό
πεξηβάιινλ εξγαζίαο γηα ηνπο ρξήζηεο κέρξη θξππηνγξαθία γηα πξνζηαζία
θαη αζθάιεηα θαη ππεξεζίεο εληνπηζκνύ ζέζεο ή γεληθόηεξα εθαξκνγέο
δεδνκέλσλ πνπ απαηηνύλ άκεζε πξόζβαζε ζε ραξαθηεξηζηηθά δηθηύσλ θαη
επηθνηλσληώλ.
Σα παξαπάλσ, δειαδή ε γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ Java, ε Java Virtual
Machineθαη νη βηβιηνζήθεο θιάζεσλ (JavaAPIs), απνηεινύλ ηελ βαζηθή
πιαηθόξκα ηεο Java (Java 2 Platform Standard Edition). Σα ηζρπξά
ραξαθηεξηζηηθά

θαη

πιενλεθηήκαηα

ηεο

βαζηθήο

πιαηθόξκαο

ηεο

Javaέιθπζαλ ηνπο θαηαζθεπαζηέο θνξεηώλ ςεθηαθώλ ζπζθεπώλ πνπ
ζέιεζαλ λα δώζνπλ ζηνπο ρξήζηεο ηνπο πξόζβαζε ζε κηα επξεία γθάκα
εθαξκνγώλ, αιιά θαη λα εκπινπηίζνπλ ηηο ζπζθεπέο ηνπο κε λέεο
δπλαηόηεηεο. Ζ Sun Microsystems ζέιεζε λα εμειίμεη ηελ Java , ώζηε λα
κπνξεί λα ελζσκαησζεί

ζε ζπζθεπέο πνπ δελ δηαζέηνπλ ηελ ίδηα

ππνινγηζηηθή ηζρύ, ηελ ίδηα πνζόηεηα κλήκεο θαη ην ίδην κέγεζνο νζόλεο ζε
ζύγθξηζε

κε

ηνπο

επηηξαπέδηνπο

ειεθηξνληθνύο

ππνινγηζηέο.

Έηζη

δεκηνύξγεζε ηελ micro έθδνζε ηεο γιώζζαο πξνγξακκαηηζκνύ Java, ε νπνία
έρεη ήδε ελζσκαησζεί ζε θηλεηά ηειέθσλα, pagers, set-top boxes, ζπζηήκαηα
πινήγεζεο, αιιά θαη θνξεηνύο ππνινγηζηέο ρεηξόο θαη ε νπνία απνηειεί έλα
ππνζύλνιν ηεο βαζηθήο πιαηθόξκαο ηεο Javaκε κηθξόηεξε virtual machine
( Kilobyte Virtual Machine ) θαη ελ κέξεη δηαθνξεηηθό ζύλνιν από JavaAPIs.

Ζ

πιαηθόξκαJ2MEπξνζθέξεη

όια

ηα

πιενλεθηήκαηα

ηεο

βαζηθήο

πιαηθόξκαο ηεο Java, όπσο ηε θνξεηόηεηα ηνπ θώδηθα, ηελ επθνιία
πξνγξακκαηηζκνύ, ηελ εγγύεζε ιεηηνπξγίαο ηνπ θώδηθα ζε όιεο αλεμαξηήησο
ηηο ζπζθεπέο, αιιά θαη ηε ζπκβαηόηεηα κε ηελ standard θαη ηελ enterprise
edition (Java 2 Platform Enterprise Edition γηα web applications θαη web
services) θαη απνηειεί ηελ θνξπθαία θαη πην δηαδεδνκέλε ηερληθή αλάπηπμεο
εθαξκνγώλ θαη ππεξεζηώλ δηθηύνπ.
πκπαγή θαη αμηόπηζηα ηα πξνγξάκκαηα πνπ αλαπηύζζνληαη κέζσ ηεο
πιαηθόξκαο J2MEκπνξνύλ λα κεηαθεξζνύλ ζε νπνηαδήπνηε ζπζθεπή είηε
αζύξκαηα, είηε κέζσ ηνπ Γηαδηθηύνπ. ηε ζπλέρεηα, ν θώδηθαο ηνπ
πξνγξάκκαηνο κπνξεί λα εθηειεζηεί, αξθεί λα ππάξρεη ήδε εγθαηεζηεκέλε
κηα εηθνληθή κεραλή (Kilobyte Virtual Machine) ηθαλή λα κεηαθξάζεη ηηο
εληνιέο ζε εθηειέζηκν αξρείν. Απηό ζεκαίλεη, όηη νη ηδηαηηεξόηεηεο ηεο θάζε
αξρηηεθηνληθήο θαη πιαηθόξκαο, αλαγλσξίδνληαη θαη αληηκεησπίδνληαη
ηνπηθά, θαζώο εθηειείηαη ην πξόγξακκα

Ζ πιαηθόξκα J2MEείλαη κία ζπιινγή από πξνδηαγξαθέο θαη ηερλνινγίεο, ηηο
νπνίεο κπνξνύκε λα θαηεγνξηνπνηήζνπκε ζε δηακνξθώζεηο (Configurations),
πξνθίι (Profiles) θαη πξναηξεηηθά παθέηα (Optional Packages).
Οη δηακνξθώζεηο (configurations) θαζνξίδνπλ ηελ γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ
Java, ηελ εηθνληθή κεραλή (Kilobyte Virtual Machine) θαη έλα βαζηθό ζύλνιν
από βηβιηνζήθεο θιάζεσλ (APIs) πνπ κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζε
θάπνηεο

θαηεγνξίεο

θνξεηώλ

ζπζθεπώλ.

Γηα

παξάδεηγκα

κία

configurationκπνξεί λα ζρεδηαζηεί γηα ζπζθεπέο πνπ δηαζέηνπλ κλήκε
κηθξόηεξε ησλ 512 Kilobyte, πεξηνξηζκέλε ππνινγηζηηθή ηζρύ θαη
πεξηνξηζκέλεο δπλαηόηεηεο νζόλεο.
Ζ Kilobyte Virtual Machine, όπσο θαλεξώλεη θαη ην όλνκα είλαη κηθξόηεξνπ
κεγέζνπο από ηελ εηθνληθή κεραλή ηεο βαζηθήο πιαηθόξκαο ηεο Javaθαη
όπσο θαίλεηαη ζηελ εηθόλα πνπ αθνινπζεί, ζηελ αξρηηεθηνληθή ζηξσκάησλ
πνπ πηνζεηείηαη βξίζθεηαη ζην θάησ ζηξώκα, έηζη ώζηε όια ηα παξαπάλσ
ζηξώκαηα λα επηθνηλσλνύλ θαη λα ρηίδνληαη κε βάζε απηήλ. Σν βαζηθό
ζύλνιν

από

βηβιηνζήθεο

θιάζεσλ

(APIs)

πνπ

πεξηιακβάλεη

κία

configurationείλαη ππνζύλνιν ησλ βηβιηνζεθώλ ηεο βαζηθήο πιαηθόξκαο
Java 2 Platform Standard Edition θαη απνηειείηαη από εθείλα ηα APIs πνπ
είλαη απαξαίηεηα γηα επηθνηλσλία θαη πξόζβαζε ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ
ππνθείκελνπ ζπζηήκαηνο (low-levelAPIs)
Σα πξνθίι (profiles) ρηίδνληαη πάλσ από κία δηακόξθσζε, όπσο θαίλεηαη ζηε
παξαθάησ εηθόλα θαη πξνζθέξνπλ πην εηδηθεπκέλα θαη πινύζηα APIs (higherlevelAPIs), παξέρνληαο έλα νινθιεξσκέλν πεξηβάιινλ γηα ηελ δεκηνπξγία
εθαξκνγώλ.
Δλώ ε δηακόξθσζε (configuration) παξέρεη ηελ εηθνληθή κεραλή θαη ην
βαζηθό ζύλνιν από APIs, δελ πεξηέρεη ηόζεο ιεπηνκέξεηεο ώζηε λα κπνξνύλ
νη ζρεδηαζηέο λα δεκηνπξγήζνπλ κε κόλε απηήλ νινθιεξσκέλεο εθαξκνγέο.
Σα profiles είλαη απηά πνπ παξέρνπλ έλα πιήξεο πεξηβάιινλ γηα ηελ
δεκηνπξγία νινθιεξσκέλσλ εθαξκνγώλ πεξηιακβάλνληαο APIsγηα ηνλ θύθιν
δσήο ηεο εθαξκνγήο (application life-cycle), γηα ην πεξηβάιινλ εξγαζίαο
ρξήζηε θαη γηα κόληκε απνζήθεπζε (persistent storage). Σν πην δεκνθηιέο
είλαη ην MIDProfile ελώ αξθεηά δηαδεδνκέλα θαη επξείαο ρξήζεο είλαη ηα
WMAProfile γηα απνζηνιή θαη ιήςε SMSκελπκάησλ θαη ην MMAPIProfile
γηα ηνλ ρεηξηζκό πνιπκέζσλ όπσο ήρνπ, εηθόλαο θαη video.

Σέινο ηα πξναηξεηηθά παθέηα (optional packages) παξέρνπλ ιεηηνπξγηθόηεηα
πνπ δελ ζρεηίδεηαη κε κία ζπγθεθξηκέλε δηακόξθσζε ή πξνθίι. Έλα
παξάδεηγκα ελόο optional package είλαη ην BluetoothAPI (JSR 82) πνπ
παξέρεη

έλα

ζύλνιν

από

APIsγηα

δπλαηόηεηεο

δηθηύσζεο

κέζσ

Bluetooth.Άιια πνιύ δεκνθηιή πξναηξεηηθά παθέηα απνηεινύλ ηα 3DAPIπνπ
παξέρνπλ

δπλαηόηεηεο

ηξηζδηάζηαησλ

γξαθηθώλ

απεηθνλίζεσλ,

ην

WebServicesAPI γηα ρξήζε ππεξεζηώλ δηθηύνπ θαη ην LocationAPI γηα
ρξήζε ππεξεζηώλ εληνπηζκνύ ζέζεο. πσο θαίλεηαη θαη ζηελ παξαθάησ
εηθόλα ηα optional packages βξίζθνληαη ζην αλώηεξν ζηξώκα ηεο
αξρηηεθηνληθήο ζηξσκάησλ πνπ πηνζεηείηαη ζηελ πιαηθόξκα J2ME.

Εικόνα 1 Απσιηεκηονική ηηρ πλαηθόπμαρ J2ME

πσο θαίλεηαη ζην παξαπάλσ δηάγξακκα ε J2MEέρεη δύν θύξηνπο θιάδνπο.
Ο πξώηνο είλαη βαζηζκέλνο ζηελ Connected Limited Device Configuration
(CLDC) ε νπνία απνηειεί κία δηακόξθσζε εηδηθά ζρεδηαζκέλε γηα κηθξέο
θνξεηέο ςεθηαθέο ζπζθεπέο κε δπλαηόηεηεο αζύξκαηεο δηθηύσζεο κέζσ
Bluetoothή Wi-Fi θαη δπλαηόηεηεο δηθηύσζεο κέζσ TCP/IP, όπσο θηλεηά
ηειέθσλα, pagers, έμππλεο ζπζθεπέο (smartphones), ζπζηήκαηα πινήγεζεο
θη εληνπηζκνύ ζέζεο θαη Personal Digital Assistants (PDAs).
Σν πξνθίι Mobile Information Device Profile (MIDP) πνπ είλαη βαζηζκέλν
ζε απηήλ ηελ δηακόξθσζε, απνηειεί ην πξώην νινθιεξσκέλν πεξηβάιινλ
εθαξκνγώλ γηα ηελ πιαηθόξκα J2MEθαη ππνζηεξίδεηαη από ηνλ κεγαιύηεξν
αξηζκό ησλ θνξεηώλ ςεθηαθώλ ζπζθεπώλ. Ζ δηακόξθσζε CLDCκαδί κε ην
πξνθίι MIDPπαξέρνπλ ηνλ ππξήλα ηεο ιεηηνπξγηθόηεηαο πνπ απαηηείηαη γηα
ηηο εθαξκνγέο, ζηελ κνξθή ελόο βαζηθνύ πεξηβάιινληνο εθηέιεζεο Javaθαη
ελόο πινύζηνπ ζπλόινπ από JavaAPIs.

Ο δεύηεξνο θύξηνο θιάδνο ηεο πιαηθόξκαο J2MEείλαη βαζηζκέλνο ζηελ
Connected Device Configuration(CDC) πνπ απνηειεί κία δηακόξθσζε
ζρεδηαζκέλε γηα ζπζθεπέο κε κεγαιύηεξεο δπλαηόηεηεο όζνλ αθνξά ηελ
πνζόηεηα κλήκεο, ηελ ππνινγηζηηθή δύλακε θαη ηηο ζπλδέζεηο δηθηύνπ, όπσο
είλαη νη ςεθηαθνί δέθηεο ηειεόξαζεο (set-topboxes) θαη νη ζπζθεπέο γηα
Internet.
Σν πξνθίι Foundation Profile επεθηείλεη ηελ δηακόξθσζε CDCθαη απνηειεί
ηελ βάζε γηα πνιιά άιια πξνθίι. Παξέρεη βαζηθά θαη ζεκειηώδε APIs πνπ
θιεξνλνκνύληαη από ηελ πιαηθόξκα Java 2 Platform Standard Edition
πξνζθέξνληαο έλα πεξηβάιινλ πςειήο ιεηηνπξγηθόηεηαο γηα ηηο εθαξκνγέο.
Ζ πιαηθόξκα J2MEαπνηειεί έλα πνιύ ηζρπξό εξγαιείν ζηα ρέξηα ησλ
ζρεδηαζηώλ θαη ησλ κεραληθώλ ινγηζκηθνύ παξέρνληαο ηνπο πνιύ πςειέο
δπλαηόηεηεο γηα λα δηεπξύλνπλ ζην έπαθξν ηηο ιεηηνπξγίεο θαη ηηο
δπλαηόηεηεο ησλ θνξεηώλ ςεθηαθώλ ζπζθεπώλ. Ζ ζεκεξηλή ηερλνινγία
ρξεζηκνπνηεί ηηο δπλαηόηεηεο ησλ δηθηύσλ θαη ησλ ππεξεζηώλ δηθηύνπ πνπ
αλαθέξνληαη σο δίθηπα δεύηεξεο γεληάο (2Gnetworks) θαη ηξίηεο γεληάο
(3Gnetworks), ρξεζηκνπνηώληαο ςεθηαθά δίθηπα θαη δηάθνξεο ηερληθέο (όπσο
δίθηπα κεηαγσγήο θπθιώκαηνο ή παθέηνπ) θαη ηερληθέο πνπ βαζίδνληαη ζε
webbrowser γηα ηελ εκθάληζε ησλ πεξηερνκέλσλ δηαθόξσλ ζέζεσλ. Σν
ζηνηρείν απηό παξέρεη πξόζβαζε ζε ππεξεζίεο δεδνκέλσλ, αιιά νη markup
languages πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηνπο web browsers, παξόιν πνπ απνηεινύλ
έλα βήκα ζηελ ζσζηή θαηεύζπλζε, παξέρνπλ εθαξκνγέο πνπ δελ κπνξνύλ λα
ιεηηνπξγήζνπλ εθηόο ζύλδεζεο δηθηύνπ, πξνζζέηνπλ αξθεηή θαζπζηέξεζε
αθόκε θαη γηα ηελ εθηέιεζε απιώλ ιεηηνπξγηώλ θαη πξνζθέξνπλ έλα
πεξηνξηζκέλν πξόηππν πεξηβάιινληνο εξγαζίαο ρξήζηε βαζηζκέλν ζε
ραξαθηήξεο, κε ζηαηηθέο αζπξόκαπξεο εηθόλεο θαη δπζθίλεην πεξηβάιινλ
πεξηήγεζεο.
ηαλ ε ηερλνινγία ηεο πιαηθόξκαο J2MEπξνζηίζεηαη ζην πξνεγνύκελν
πεξηβάιινλ πξνζζέηεη πνιιά πιενλεθηήκαηα θαη νθέιε όπσο εληζρπκέλν,
πινύζην θαη εμειηγκέλν πεξηβάιινλ εξγαζίαο ρξήζηε αληί γηα απιέο
εθαξκνγέο θεηκέλνπ θαη πνιύ κηθξόηεξε θαζπζηέξεζε από απηήλ πνπ
εηζάγεηαη κέζσ ησλ web-browserεθαξκνγώλ. Πινύζηα θαη δσληαλά γξαθηθά
έιθνπλ ην ελδηαθέξσλ ησλ ρξεζηώλ ζηνπο νπνίνπο παξνπζηάδεηαη κία

γξήγνξε θαη έληνλε δηαδξαζηηθόηεηα, ε δπλαηόηεηα λα ρξεζηκνπνηνύλ
εθαξκνγέο εθηόο ζύλδεζεο δηθηύνπ θαη ηέινο ε δπλαηόηεηα λα θαηεβάδνπλ
θαη λα εγθαζηζηνύλ λέεο εθαξκνγέο κέζσ ζύλδεζεο δηθηύνπ ή κέζσ
Bluettoth.

Κεφάλαιο

5:

Ανάπτυξθ

εφαρμογισ

ανάγνωςθσ

ειδιςεων μζςω RSS ςε φορθτι ςυςκευι
5.1 Σφντομθ περιγραφι
ηα πιαίζηα ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο αλαπηύρζεθε κηα εθαξκνγή αλάγλσζεο
εηδήζεσλ, κέζσ RSS, γηα θνξεηέο ζπζθεπέο. Ζ ζπγθεθξηκέλε εθαξκνγή έρεη
ζθνπό λα πξνβάιεη ζηνλ ρξήζηε εηδήζεηο πνπ αληηζηνηρνύλ ζην πξνθίι ηνπ.
Πξνθεηκέλνπ λα ππνζηεξηρζεί απηή ε πξνζαξκνζηηθόηεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο
σο πξνο ηνλ ρξήζηε ρξεηάδεηαη λα ππάξρεη έλα ππνζύζηεκα δηαρείξηζεο
ρξεζηώλ. Κάζε ρξήζηεο πέξαλ από ην όλνκα ηνπ ινγαξηαζκνύ ηνπ, επηιέγεη
θαη ηηο θαηεγνξίεο ησλ rssfeeds πνπ ηνλ ελδηαθέξεη λα δηαβάδεη. Δπηπιένλ ν
θάζε ρξήζηεο κπνξεί λα πξνζζέηεη δεκηνπξγεί δηθέο ηνπ θαηεγνξίεο όπνπ λα
δειώλεη ηα rss feeds πνπ επηζπκεί. Οη θαηεγνξίεο πνπ πξνζζέηεη θάζε
ρξήζηεο είλαη άκεζα δηαζέζηκεο θαη ζηνπο ππόινηπνπο ρξήζηεο, ηεο ίδηαο
ζπζθεπήο.
Οπόηε έλαο ρξήζηεο ζπλδέεηαη πξώηε θνξά πξέπεη λα δεκηνπξγήζεη έλα λέν
πξνθίι. ην πξνθίι θαηαρσξεί ηελ νλνκαζία πξνθίι, αιιά θαη ην πνηεο
θαηεγνξίεο ζέιεη λα παξαθνινπζεί. Αλ δελ ηνπ αξθνύλ νη θαηεγνξίεο πνπ ήδε
ππάξρνπλ κπνξεί λα πξνζζέζεη θαη επηπιένλ. ηηο θαηεγνξίεο πνπ ήδε
ππάξρνπλ κπνξεί λα πξνζζέζεηο θαη λα αθαηξέζεη rssfeeds. Να ζεκεησζεί όηη
όηαλ πξνζζέηεη ή αθαηξεί rssfeeds ζε θάπνηα θαηεγνξία ηόηε θαη νη άιινη
ρξήζηεο πνπ δηαβάδνπλ ηελ ίδηα θαηεγνξία ζα δνπλ πεξηζζόηεξα ή ιηγόηεξα
rssfeeds.
ηηο επόκελεο ζπλδέζεηο ν ρξήζηεο απιά επηιέγεη ην όλνκα ηνπ ινγαξηαζκνύ
ηνπ θη είηε επηιέγεη λα ηξνπνπνηήζεη ην πξνθίι ηνπ είηε λα δεη ηηο θαηεγνξίεο
ησλ rss πνπ παξαθνινπζεί. Από ηηο θαηεγνξίεο πνπ παξαθνινπζεί επηιέγεη ην
πνηα ζέιεη λα δηαβάζεη θη νδεγείηαη ζε επόκελε νζόλε όπνπ εκθαλίδνληαη νη
ηίηινη ησλ rssfeeds ηεο ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίαο. Από ηα δηάθνξα rssfeeds
δηαιέγεη απηό πνπ ηνλ ελδηαθέξεη θαη ηνπ πξνβάιιεηαη κηα ιίζηα κε ηηο
επηθεθαιίδεο ησλ εηδήζεσλ ηνπ επηιεγκέλνπ rssfeed. Ο ρξήζηεο επηιέγεη
όπνηα επηθεθαιίδα ηνλ ελδηαθέξεη θη αλνίγεη ην ζρεηηθό άξζξν πξνθεηκέλνπ
λα ην δηαβάζεη.

πλνςίδνληαο, θάζε ρξήζηεο ζηελ εθαξκνγή πξέπεη λα δεκηνπξγεί έλα
ηνπιάρηζηνλ πξνθίι. Κάζε ρξήζηεο κπνξεί λα πξνζζέηεη θαηεγνξίεο. Κάζε
ρξήζηεο κπνξεί λα πξνζζαθαηξεί rssfeeds ζε νπνηαδήπνηε θαηεγνξία. Κάζε
ρξήζηεο νδεγείηαη ζην λα δηαβάδεη άξζξα πνπ αλαθηώληαηon-lineαπό ηα
rssfeeds ησλ θαηεγνξηώλ ηεο επηινγήο ηνπ.
Δεκηοσργεί προθίι

Επηιέγεη προθηι

*
*

«uses»

Σροποποηεί προθίι

*
«uses»
«uses»

*
*

* *

*
*
Δηαβάδεη εηδήζεης

* *

*
Επηιέγεη θαηεγορίες RSS Feed

*

Χρήζηες
*

Σροποποηεί θαηεογορίες RSS Feed
Δεκηοσργεη θαηεογορίες RSS Feed
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5.2 Σενάρια χριςθσ
πσο αλαθέξζεθε ζην «5.1 ύληνκε πεξηγξαθή», ε εθαξκνγή δίλεη θάπνηεο
ζπγθεθξηκέλεο δπλαηόηεηεο ζηνλ ρξήζηε, νη νπνίεο κπνξνύλ λα δηαρσξηζηνύλ
ζε πεξηπηώζεηο ρξήζεο ώζηε λα δηεπθνιύλνπλ ηελ δηαδηθαζία ηνπ ζρεδηαζκνύ
θαη ηεο πινπνίεζεο.
Οη πεξηπηώζεηο ρξήζεσο πνπ δηαθξίλνληαη θαη παξνπζηάδνληαη ζην
δηάγξακκα «Πεξηπηώζεηο ρξήζεο ηεο εθαξκνγήο» είλαη νη αθόινπζεο:
1. Γεκηνπξγία πξνθίι
θνπόο
Ο ρξήζηεο ζα έρεη ηελ δπλαηόηεηα λα απνζεθεύεη πξνθίι πνπ
νπζηαζηηθά είλαη επηινγή ησλ θαηεγνξηώλ rssfeed πνπ ζέιεη λα κπνξεί
λα δηαβάδεη όηαλ επηιέγεη ην ζπγθεθξηκέλν πξνθίι.

Πεξηγξαθή
ηελ αξρηθή νζόλε ν ρξήζηεο ζα ππάξρεη επηινγή κέζσ ηεο νπνίαο
ζα νδεγείηαη ζε νζόλε θαηαρώξηζεο λένπ πξνθίι. Σν πξνθίι ζα
απνηειείηαη από κηα κνλαδηθή νλνκαζία θαη κηα ιίζηα από θαηεγνξίεο
ηηο νπνίεο επηιέγεη θαη ζπζρεηίδεη κε ην ζπγθεθξηκέλν πξνθίι. ηελ
νζόλε θαηαρώξηζεο πξνθίι ζα ππάξρεη δπλαηόηεηα επηινγήο
θαηεγνξηώλ

RSSFeeds

(βιέπε

πεξίπησζε

ρξήζεο

«Δπηινγή

θαηεγνξηώλ RSSFeeds»). Δπίζεο ζα ππάξρεη θνπκπί απνζήθεπζεο ηνπ
λένπ πξνθίι, αιιά θαη θνπκπί γηα πξνζζήθε επηπιένλ θαηεγνξηώλ θαη
ηξνπνπνίεζε ππαξρόλησλ.
ρεηηθέο πεξηπηώζεηο ρξήζεο
Δπηινγή θαηεγνξηώλ RSSFeeds
2. Σξνπνπνίεζε πξνθίι
θνπόο
Ο ρξήζηεο λα κπνξεί λα ηξνπνπνηήζεη ην πξνθίι ηνπ ηξνπνπνηώληαο
ην πνηεο θαηεγνξίεο ζέιεη λα παξαθνινπζεί.
Πεξηγξαθή
Ο ρξήζηεο ζηελ αξρηθή νζόλε επηιέγεη πξνθίι θαη έρεη ηελ
δπλαηόηεηα λα ην επεμεξγαζηεί παηώληαο ζρεηηθό θνπκπί πνπ ζα
ππάξρεη εθεί. ηελ νζόλε ηξνπνπνίεζεο πξνθίι ζα ππάξρεη
δπλαηόηεηα επηινγήο θαηεγνξηώλ RSSFeeds. Δπίζεο ζα ππάξρεη
θνπκπί απνζήθεπζεο ηνπ πξνθίι, αιιά θαη θνπκπί γηα πξνζζήθε
επηπιένλ θαηεγνξηώλ θαη ηξνπνπνίεζε ππαξρόλησλ.
ρεηηθέο πεξηπηώζεηο ρξήζεο
Δπηινγή θαηεγνξηώλ RSSFeeds
3. Δπηινγή θαηεγνξηώλ RSSFeeds
θνπόο

Ο ρξήζηεο πξέπεη λα έρεη ζηελ δηάζεζε ζνπ όιεο ηηο θαηεγνξίεο πνπ
ππάξρνπλ ζην ζύζηεκα, από ηηο νπνίεο λα επηιέγεη όπνηεο θη όζεο
επηζπκεί. Απηή ε επηινγή ζα ρξεζηκεύεη ώζηε λα ζπλδεζνύλ νη
πνιιαπιέο-επηιεγκέλεο θαηεγνξίεο κε θάπνην πξνθίι ρξήζηε.
Πεξηγξαθή
ηηο νζόλεο δεκηνπξγίαο θαη ηξνπνπνίεζεο πξνθίι ζα πξνβάιιεηαη
ιίζηα κε όιεο ηηο θαηεγνξίεο πνπ ππάξρνπλ ζηελ εθαξκνγή. Ο
ρξήζηεο ζα κπνξεί από απηή ηελ ιίζηα λα καξθάξεη ηηο θαηεγνξίεο
πνπ ζέιεη λα ζπζρεηίζεη κε ην πξνθίι. Να ζεκεησζεί όηη ζηελ
πεξίπησζε ηεο ηξνπνπνίεζεο πξνθίι ζα εκθαλίδνληαη πξνεπηιεγκέλεο
νη θαηεγνξίεο πνπ ήδε έρνπλ ζπζρεηηζηεί κε ην πξνο ηξνπνπνίεζε
πξνθίι.
ρεηηθέο πεξηπηώζεηο ρξήζεηο


Γεκηνπξγία πξνθίι



Σξνπνπνίεζε πξνθίι

4. Γεκηνπξγία θαηεγνξηώλ RSSFeeds

θνπόο
Ο ρξήζηεο πξέπεη λα έρεη ηελ δπλαηόηεηα λα πξνζζέηεη λέεο
θαηεγνξίεο, εάλ νη ππάξρνπζεο δελ ηνπ επαξθνύλ. Ζ θαηαρώξηζε
επηπιένλ θαηεγνξηώλ βνεζάεη ζηελ κεγαιύηεξε πξνζαξκνζηηθόηεηα
ηεο εθαξκνγήο ζηηο αλάγθεο ηνπ ρξήζηε.

Πεξηγξαθή
ηελ νζόλεο θαηαρώξηζε θαη ηξνπνπνίεζεο πξνθίι ζα ππάξρεη
επηινγή κέζσ ηεο νπνίαο ν ρξήζηεο ζα νδεγείηαη ζηελ θαηαρώξηζε
επηπιένλ θαηεγνξηώλ RSSFeeds. ηελ νζόλε δεκηνπξγίαο θαηεγνξίαο
ζα πξέπεη λα θαηαρσξείηαη κηα νλνκαζία ηεο θαηεγνξίαο αιιά θαη

θαηαρώξηζεο ησλ ζρεηηθώλ rssfeed urls. Σα rssfeed urls ζα
θαηαρσξνύληαη από δηαθνξεηηθή νζόλε δηαρσξηδόκελα κε θόκκα.

ρεηηθέο πεξηπηώζεηο ρξήζεηο
Γεκηνπξγία πξνθίι
Σξνπνπνίεζε πξνθίι

5. Σξνπνπνίεζε θαηεγνξηώλ RSSFeed

θνπόο
Ο ρξήζηεο πξέπεη λα έρεη ηελ δπλαηόηεηα λα ηξνπνπνηεί ηηο
ππάξρνπζεο θαηεγνξίεο, ώζηε λα πξνζζέηεη ή λα αθαηξεί rssfeeds. Ζ
ηξνπνπνίεζε

θαηεγνξηώλ

βνεζάεη

ζηελ

κεγαιύηεξε

πξνζαξκνζηηθόηεηα ηεο εθαξκνγήο ζηηο αλάγθεο ηνπ ρξήζηε, θαζώο
αθαηξεί όζα rssfeeds δελ ηνλ ελδηαθέξνπλ, αιιά θαη πξνζζέηεη όζα
ηνλ ελδηαθέξνπλ.

Πεξηγξαθή
ηελ νζόλεο θαηαρώξηζε θαη ηξνπνπνίεζεο πξνθίι ζα ππάξρεη
επηινγή κέζσ ηεο νπνίαο ν ρξήζηεο ζα νδεγείηαη ζηελ ηξνπνπνίεζε
θαηεγνξηώλ RSSFeeds. Ζ ηξνπνπνίεζε θαηεγνξηώλ ζα μεθηλάεη κε
ηελ επηινγή ηεο πξνο ηξνπνπνίεζε θαηεγνξίαο. Δλ ζπλερεία ν
ρξήζηεο ζα νδεγείηαη ζηελ νζόλε ηξνπνπνίεζεο ηεο επηιεγκέλεο
θαηεγνξίαο όπνπ ζα εκθαλίδεηαη ε νλνκαζία θαη ε ιίζηα κε rssfeed
urls. Ο ρξήζηεο ζα κπνξεί λα ηξνπνπνηεί ηα rssfeed urls κέζσ άιιεο
νζόλεο πνπ ζα εκθαλίδνληαη δηαρσξηδόκελα κε θόκκα.

ρεηηθέο πεξηπηώζεηο ρξήζεηο
Γεκηνπξγία πξνθίι
Σξνπνπνίεζε πξνθίι

6. Δπηινγή πξνθίι

θνπόο
Ο ρξήζηεο ζα πξέπεη εύθνια λα επηιέγεη πνην πξνθίι ζέιεη λα
ρξεζηκνπνηήζεη. Ζ επηινγή ζπγθεθξηκέλνπ πξνθίι ζπλεπάγεηαη
πξνβνιή κόλν ησλ θαηεγνξηώλ πνπ έρνπλ ζπζρεηηζηεί κε ην
επηιεγκέλν πξνθίι.

Πεξηγξαθή
Ζ αξρηθή νζόλε ηεο εθαξκνγήο είλαη απηή ηεο επηινγήο πξνθίι. ηελ
νζόλε απηή ζα εκθαλίδνληαη όια ηα πξνθίι πνπ έρνπλ απνζεθεπζεί
πξνεγνπκέλσο. Ζ νζόλε απηή ζα έρεη δύν επηινγέο. Ζ κηα επηινγή
είλαη απηή ηεο ηξνπνπνίεζεο ηνπ επηιεγκέλνπ πξνθίι θαη ε άιιε ηεο
πξνβνιήο ησλ θαηεγνξηώλ πνπ έρνπλ ζπζρεηηζηεί κε ην επηιεγκέλν
πξνθίι.

ρεηηθέο πεξηπηώζεηο ρξήζεο
Σξνπνπνίεζε πξνθίι
Αλάγλσζε εηδήζεσλ

7. Αλάγλσζε εηδήζεσλ

θνπόο
Ο βαζηθόο ζηόρνο ηεο εθαξκνγήο είλαη ε αλάγλσζε εηδήζεσλ πνπ
ππάξρνπλ κέζσ rssfeeds. Ο ρξήζηεο ζα πξέπεη εύθνια λα πινεγείηαη
ζηηο δηάθνξεο θαηεγνξίεο πνπ ηνλ ελδηαθέξνπλ, λα επηιέγεη ηα
rssfeeds πνπ ζέιεη λα δεη θαη λα δηαβάδεη ηηο δηάθνξεο αλαξηήζεηο.

Πεξηγξαθή

Έρνληαο δηαιέμεη ν ρξήζηεο ζπγθεθξηκέλν πξνθίι θαη επηιέγνληαο
πξνβνιή θαηεγνξηώλ ζα νδεγείηαη ζε νζόλε όπνπ εκθαλίδεηαη ε ιίζηα
κε ηηο θαηεγνξίεο πνπ έρνπλ ζπζρεηηζηεί κε ην επηιεγκέλν πξνθίι. Ο
ρξήζηεο ζα επηιέγεη θάπνηα από απηέο ηηο θαηεγνξίεο θαη ζα νδεγείηαη
ζε νζόλε επηινγήο rssfeed. ε απηή ηελ νζόλε ζα πξνβάιινληαη όινη
νη ηίηινη ησλ rssfeeds πνπ έρνπλ ζπζρεηηζηεί κε ηελ επηιεγκέλε
θαηεγνξία. Οη ηίηινη απηνί ζα είλαη εμ‟ νξηζκνύ ην ίδην ην url ηνπ
rssfeed6. Έρνληαο επηιέμεη ην rssfeed πνπ ηνλ ελδηαθέξεη νδεγείηαη ζε
άιιε νζόλε όπνπ πξνβάιινληαη νη ηίηινη ησλ αλαξηήζεσλ ηνπ
επηιεγκέλνπ rssfeed. Ο ρξήζηεο κπνξεί λα επηιέμεη νπνηνδήπνηε από
ηνπο ηίηινπο πνπ πξνβάιινληαη ώζηε λα δηαβάζεη νιόθιεξν ην άξζξν
πνπ αθνξά ηελ ζπγθεθξηκέλε αλάξηεζε.

5.3Σχεδίαςθ
5.3.1 Διαγράμματα οντοτιτων ςυςχετίςεων
Επιγπαμμαηικά
ην ζύζηεκα ππάξρνπλ νη εμήο νληόηεηεο:
1. ΑΝΑΡΣΖΖ
2. RSS FEED
3. ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ
4. ΠΡΟΦΊΛ
Οη ζπζρεηίζεηο ησλ νληνηήησλ είλαη νη αθόινπζεο:
1. Αλήθεη ζε (ΑΝΑΡΣΖΖ αλήθεη ζε RSSFEED)
2. Αληηζηνηρίδεηαη ζε (RSSFEEDαληηζηνηρίδεηαη ζε ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ)
3. Παξαθνινπζείηαη

από

(ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ

παξαθνινπζείηαη

από

ΠΡΟΦΊΛ)
Αναλςηικά

6

αλ κειινληηθή εμέιημε ζα κπνξνύζε λα πξνζηεζεί δπλαηόηεηα λα
αλαθηάηαη ν ηίηινο ηνπ rss feed από ην ίδην ην rss. ηελ έθδνζε πνπ
αλαπηύρζεθε ζηα πιαίζηα ηεο παξνύζαο εξγαζίαο δελ πξνζηέζεθε ηέηνηα
δπλαηόηεηα.

Πην αλαιπηηθά παξνπζηάδνληαη ζηνλ αθόινπζν πίλαθα νη νληόηεηεο θαη νη
ζρέζεηο:
ΟΝΣΟΣΖΣΔ – ΚΑΣΖΓΟΡΖΜΑΣΑ
Α/Α

ΟΝΣΟΣΖΣΑ

ΚΑΣΖΓΟΡΖΜΑΣΑ

1

ΑΝΑΡΣΖΖ

Σίηιν
Πεξηερόκελν
ύλδεζκνο

2

RSS FEED

Ολνκαζία
URL
Αλαξηήζεηο (0..*)

3

ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ

Σίηινο
Feeds (0..*)

4

ΠΡΟΦΊΛ

Ολνκαζία
Καηεγνξίεο (0..*)

ΤΥΕΣΙΕΙ ΟΝΣΟΣΗΣΩΝ
Α/Α

ΤΥΕΣΙΗ-

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΟΝΣΟΣΗΣΕ
1

Αλήθεη ζε (ΑΝΑΡΣΖΖ Ν ππορ 1. Πνιιέο ΑΝΑΡΣΖΔΗ αλήθνπλ ζε
αλήθεη ζε RSSFEED)

2

Αληηζηνηρίδεηαη

θάζε έλα RSSFEED.
ζε N ππορ 1. Πνιιά RSSFEEDαλήθνπλ ζε θάζε

(RSSFEEDαληηζηνηρίδεηαη κηα ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ.
ζε ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ)
3

Παξαθνινπζείηαη

από M

ππορ

Ν.

Πνιιέο

ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ

(ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ
παξαθνινπζείηαη

παξαθνινπζνύληαη από πνιιά ΠΡΟΦΊΛ.
από Γειαδή θάζε πξνθίι παξαθνινπζεί πνιιέο

ΠΡΟΦΊΛ)

θαηεγνξίεο αιιά παξάιιεια πνιιά πξνθίι
παξαθνινπζνύλ θάζε θαηεγνξία.

Διαγπαμμαηικά
Σίηιο
Περηετόκελο
ύλδεζκος

ΑΝΑΡΣΗΗ

Ολοκαζία
URL
Αλαρηήζεης

N

Αλήθεη ζε

1

RSS FEED

N
Αληηζηοητίδεηαη
ζε
Παραθοιοσζείηαη
από

Ν

Ολοκαζία
Καηεγορίες

Μ

ΠΡΟΦΙΛ

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ

1

Σίηιος
Feeds
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5.3.2 Δομι των δεδομζνων
Σν Γηάγξακκα νληνηήησλ – ζπζρεηίζεσλ βνεζάεη αξθεηά ζην λα απνθαζηζηεί
πνηεο πιεξνθνξίεο ρξεηάδεηαη λα ηεξνύληαη θαη κε πνηα κεηαμύ ηνπο ζύλδεζε,
αιιά πξνθύπηνπλ θαη πξνβιήκαηα.
Σα πξνβιήκαηα απηά αθνξνύλ θπξίσο ηνλ ηξόπν πνπ νη δηάθνξεο νληόηεηεο
ζα ζπζρεηίδνληαη θαη ζα απνθεύγνληαη νη πνιιαπιέο εγγξαθέο. Γπζηπρώο
ζηηο εθαξκνγέο πνπ αλαπηύζζνληαη γηα ηελ πιαηθόξκα J2MEρξεηάδεηαη
πηζηνπνηεηηθό, πξνθεηκέλνπ λα έρεη πξόζβαζε ζην filesystem ηεο θνξεηέο
ζπζθεπήο θαη λα απνζεθεύεη δεδνκέλα άκεζα ζε αξρεία ή ζε SQLite. Οπόηε
ε δνκή ησλ δεδνκέλσλ πξέπεη λα ζρεδηαζηνύλ κε κε ζρεζηαθή πξνζέγγηζε.

Μηα ιύζε είλαη ε δεκηνπξγία θιάζεσλ. Οη θιάζεηο απηέο ζα πεξηγξάθνπλ κηα
δνκή ησλ πιεξνθνξηώλ πνπ αληηζηνηρνύλ ζηελ αληίζηνηρε νληόηεηα.
Δπηπιένλ

ζα

έρνπλ

θαηάιιεια

πινπνηεκέλεο

κεζόδνπο

ώζηε

λα

κεηαηξέπνληαη ζε Stringαιιά θαη λα κεηαηξέπνπλ Stringζε αληίζηνηρα
instances.

Πξνθεηκέλνπ

λα

ππάξρεη

νκνηνκνξθία

ζηελ

κεηαηξνπή

ζρεδηάζηεθε έλα interface. Σν interface απηό νλνκάδεηαη «StorableEntity» θαη
δηαζέηεη δύν κεζόδνπο, ηελ «getStoreString()» πνπ επηζηξέθεη ην πεξηερόκελν
ηνπ αληηθεηκέλνπ σο String, θαη ηελ «setFromString(StringstoredString)»πνπ
ζπκπιεξώλεη ην πεξηερόκελν ηνπ αληηθεηκέλνπ κε βάζε ην «storedString»πνπ
έρεη δσζεί σο παξάκεηξνο εηζόδνπ. Απηό ην interfaceπινπνηείηαη από ηηο
θιάζεηο πνπ ζα απνζεθεύνληαη. ην αθόινπζν δηάγξακκα είλαη εκθαλέο όηη
νη ηξεηο θιάζεηο πνπ είλαη απνζεθεύζηκεο είλαη ε RssFeed, RssCategoryθαη
User. Ζ RssItem δελ είλαη απνζεθεύζηκε θαζώο ελεκεξώλεηαη on-lineθαη
ζπλερώο αιιάδεη. Οπόηε ζα ήηαλ θαηάρξεζε ηνπ ειάρηζηνπ ρώξνπ, πνπ
δηαζέηνπλ νη ζπζθεπέο γηα θάζε εθαξκνγή, λα απνζεθεύνπκε θάηη πνπ
ζπλερώο κεηαβάιιεηαη.
RssItem
+title : String
+link : String
+description : String

«interface»
StorableEntity
+getStoreString() : String
+setFromStoreString(in storedString : String)

RssFeed

RssCategory

User

+name : String
+url : String
+items : RssItem

+title : String
+feeds : RssFeed

+name : String
+categories : RssCategory

Εικόνα 4 Διάγπαμμα κλάζεων μονηέλος

5.3.3 Διαχείριςθ των δεδομζνων
πσο αλαθέξζεθε ζηελ πξνεγνύκελε παξάγξαθν, ηα δεδνκέλα ζα
απνζεθεύνληαη σο String. Οπζηαζηηθά ζα ππάξρεη έλα Stringγηα θάζε θιάζε.
Σν θάζε Stringδειαδή ζα έρεη ηελ απαξαίηεηε πιεξνθνξία γηα όιεο ηηο
εγγξαθέο πνπ ππάξρνπλ γηα θάζε θιάζε. πγθεθξηκέλα ζα ππάξρεη έλα
Stringγηα όια ηα RssFeed, έλα γηα όια ηα RssCategory θη έλα γηα όια ηα User.
Απηά ηα Stringζα πεξηέρνπλ εηδηθνύο ζπκβνιηζκνύο γηα δηαρσξηζκό κεηαμύ

ηνπ πεξηερνκέλνπ θάζε εγγξαθήο αιιά θαη κεηαμύ ησλ δηαθόξσλ κεξώλ ηνπ
πεξηερνκέλνπ ηεο θάζε εγγξαθήο.
Κάζε θνξά πνπ γίλεηαη κεηαβνιή έζησ θαη ζε κηα εγγξαθή κηαο θιάζεο, ζα
πξέπεη λα απνζεθεύνληαη όιεο νη εγγξαθέο. Απηό δεκηνπξγεί κελ επηπιένλ
θόξην, αιιά πξαθηηθά δελ είλαη ηόζν δξακαηηθό, άιισζηε είλαη κνλαδηθή
ιύζε θαζώο δελ ππάξρεη δπλαηόηεηα ρξήζεο ελόο ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο
βάζεσλ δεδνκέλσλ.
Σέινο θαηά ηελ έλαξμε ηεο εθαξκνγήο όια ηα απνζεθεπκέλα δεδνκέλα ζα
πξέπεη λα αλαθηώληαη ώζηε λα κεηαηξέπνληαη ζε κηα αληηθεηκελνζηξαθή
βάζε δεδνκέλσλ πνπ ζα δηεπθνιύλεη ηελ ιεηηνπξγία ηεο.
Πξνθεηκέλνπ λα ππάξρεη νκνηνκνξθία ζηελ απνζήθεπζε θαη αλάθηεζε απηώλ
ησλ δεδνκέλσλ έρεη ζρεδηαζηεί ε θιάζε «Settings». Ζ θιάζε απηή ζα πξέπεη
λα πινπνηεί πέληε κεζόδνπο, ηελ «getInstance», ηελ «load», ηελ «save», ηελ
«getProperty» θαη ηελ «saveProperty».
Ζ getInstance ρξεζηκεύεη ζην λα αλαθηήζνπκε ην θαηάιιειν instanceηεο
Settings αλαινγα κε ην γηα πνηα εθαξκνγή ζέινπκε λα ην ρξεζηκνπνηήζνπκε.
Οπζηαζηηθά ην αληηθείκελν settings είλαη έλαο wrapperηνπ Record
Management System (RMS)7θαη αθνξά ζπγθεθξηκέλε εθαξκνγή. Μέζσ
απηήο ηεο ζηαηηθήο κεζόδνπ ζα αλαθηάηαη δεκηνπξγείηαη κόλν έλα
αληηθείκελν Settingsθη έηζη ζα ρξεηαζηεί ν ειάρηζηνο δπλαηόο ρώξνο ζηελ
κλήκε.
Ζ load ρξεζηκεύεη ζην λα αλαθηώληαη ηα απνζεθεπκέλα δεδνκέλα θαη λα
αλαζθεπάδεηαη ε αληηθεηκελνζηξαθήο βάζε δεδνκέλσλ ζηελ κλήκε. Αθελόο
κε απηό ηνλ ηξόπν απαηηείηαη αξθεηόο ρώξνο ζηελ κλήκε, αιιά αθεηέξνπ
είλαη ηαρύηεξε ε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο ζε ζρέζε κε ηελ πεξίπησζε
όπνπ θνξηώλνληαλ ζηαδηαθά θαη ζπλερώο απαηηείην λα δηαβάδνληαη
πιεξνθνξίεο από ην RMS.
Ζ saveρξεζηκεύεη εθηειεί ηελ αληίζηξνθε δηαδηθαζία ζε ζρέζε κε ηελ load.
Μεηαηξέπεη, δειαδή, ηελ αληηθεηκελνζηξαθή βάζε δεδνκέλσλ ζε θαηάιιειε
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παξάγξαθν «5.5.2.1 Σο ππόβλημα αποθήκεςζηρ δεδομένων»

δνκή ε νπνία λα κπνξεί λα απνζεθεπηεί ζην RMSώζηε λα αλαθηεζεί ηελ
επόκελε θνξά πνπ ζα μεθηλήζεη ε εθαξκνγή.
Σέινο νη getProperty θαη ε setProperty αλαθηά θαη νξίδεη αληίζηνηρα ην
δνκεκέλν String πνπ αληηζηνηρεί ζηελ νληόηεηα κε ην θαζνξηζκέλν όλνκα.
Settings
+getInstance(in midlet : MIDlet) : Settings
-load()
+save()
+getProperty(in name : String) : String
+setProperty(in name : String, in value : String)

Εικόνα 5 Η κλάζη "Settings"

5.4 Σχεδίαςθ λφςεων για τισ βαςικζσ περιπτϊςεισ χριςεωσ
ηελ παξνύζα παξάγξαθν ζα αλαιπζεί ν ηξόπνο κε ηνλ νπνίν ζα
ηθαλνπνηεζνύλ ηα ζελάξηα ρξήζεο πνπ θαηαγξάθεθαλ ζηα πξνεγνύκελα
θεθάιαηα ώζηε λα νδεγήζνπλ ζηελ πινπνίεζε ηεο εθαξκνγήο.
1. Δημιοςπγία πποθίλ

κοπόρ
Ο ρξήζηεο ζα έρεη ηελ δπλαηόηεηα λα απνζεθεύεη πξνθίι πνπ
νπζηαζηηθά είλαη επηινγή ησλ θαηεγνξηώλ rssfeed πνπ ζέιεη λα κπνξεί
λα δηαβάδεη όηαλ επηιέγεη ην ζπγθεθξηκέλν πξνθίι.

Διαδικαζία
Βήκα 1. Ο ρξήζηεο επηιέγεη «Πξνζζήθε πξνθίι»
Βήκα 2. Ο ρξήζηεο θαηαρσξεί ην όλνκα πξνθίι
Βήκα 3. Ο ρξήζηεο επηιέγεη ηηο θαηεγνξίεο πνπ ζέιεη λα ζπζρεηίδεη κε
ην λέν πξνθίι
Βήκα 4: Σν ζύζηεκα απνζεθεύεη ην λέν πξνθίι

σεηικέρ πεπιπηώζειρ σπήζηρ

Δπηινγή θαηεγνξηώλ RSSFeeds

2. Σποποποίηζη πποθίλ

κοπόρ
Ο ρξήζηεο λα κπνξεί λα ηξνπνπνηήζεη ην πξνθίι ηνπ ηξνπνπνηώληαο
ην πνηεο θαηεγνξίεο ζέιεη λα παξαθνινπζεί.

Διαδικαζία
Βήκα 1. Ο ρξήζηεο επηιέγεη πξνθίι
Βήκα 2 Ο ρξήζηε επηιέγεη «Σξνπνπνίεζε πξνθίι»
Βήκα 3 Σν ζύζηεκα αλαθηά ην επηιεγκέλν πξνθίι θαη εκθαλίδεη ηα
ζρεηηθά ζηνηρεία
Βήκα 4. Ο ρξήζηεο επηιέγεη ηηο θαηεγνξίεο πνπ ζέιεη λα ζπζρεηίδεη κε
ην πξνθίι
Βήκα 5: Σν ζύζηεκα απνζεθεύεη ην λέν πξνθίι

σεηικέρ πεπιπηώζειρ σπήζηρ
Δπηινγή θαηεγνξηώλ RSSFeeds

3. Επιλογή καηηγοπιών RSSFeeds

κοπόρ
Ο ρξήζηεο πξέπεη λα έρεη ζηελ δηάζεζε ζνπ όιεο ηηο θαηεγνξίεο πνπ
ππάξρνπλ ζην ζύζηεκα, από ηηο νπνίεο λα επηιέγεη όπνηεο θη όζεο
επηζπκεί. Απηή ε επηινγή ζα ρξεζηκεύεη ώζηε λα ζπλδεζνύλ νη
πνιιαπιέο-επηιεγκέλεο θαηεγνξίεο κε θάπνην πξνθίι ρξήζηε.

Διαδικαζία

Βήκα 1: Σν ζύζηεκα εκθαλίδεη όιεο ηηο θαηεγνξίεο πνπ ππάξρνπλ
δηαζέζηκεο πξνο επηινγή
Βήκα 2: Ο ρξήζηεο επηιέγεη ηηο θαηεγνξίεο πνπ επηζπκεί
Βήκα 3: Σν ζύζηεκα απνζεθεύεη ηελ επηινγή ηνπ ρξήζηε

σεηικέρ πεπιπηώζειρ σπήζειρ
Γεκηνπξγία πξνθίι
Σξνπνπνίεζε πξνθίι

4. Δημιοςπγία καηηγοπιών RSSFeeds

κοπόρ
Ο ρξήζηεο πξέπεη λα έρεη ηελ δπλαηόηεηα λα πξνζζέηεη λέεο
θαηεγνξίεο, εάλ νη ππάξρνπζεο δελ ηνπ επαξθνύλ. Ζ θαηαρώξηζε
επηπιένλ θαηεγνξηώλ βνεζάεη ζηελ κεγαιύηεξε πξνζαξκνζηηθόηεηα
ηεο εθαξκνγήο ζηηο αλάγθεο ηνπ ρξήζηε.

Διαδικαζία
Βήκα 1. Ο ρξήζηεο επηιέγεη «Γεκηνπξγία θαηεγνξίαο»
Βήκα 2. Ο ρξήζηεο θαηαρσξεί ηίηιν θαηεγνξίαο
Βήκα 3. Ο ρξήζηεο θαηαρσξεί ηα url ησλ rssfeeds πνπ ζέιεη λα
αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία
Βήκα 4. Σν ζύζηεκα απνζεθεύεη ηελ θαηεγνξία

σεηικέρ πεπιπηώζειρ σπήζειρ
Γεκηνπξγία πξνθίι
Σξνπνπνίεζε πξνθίι

5. Σποποποίηζη καηηγοπιών RSSFeed

κοπόρ
Ο ρξήζηεο πξέπεη λα έρεη ηελ δπλαηόηεηα λα ηξνπνπνηεί ηηο
ππάξρνπζεο θαηεγνξίεο, ώζηε λα πξνζζέηεη ή λα αθαηξεί rssfeeds. Ζ
ηξνπνπνίεζε

θαηεγνξηώλ

βνεζάεη

ζηελ

κεγαιύηεξε

πξνζαξκνζηηθόηεηα ηεο εθαξκνγήο ζηηο αλάγθεο ηνπ ρξήζηε, θαζώο
αθαηξεί όζα rssfeeds δελ ηνλ ελδηαθέξνπλ, αιιά θαη πξνζζέηεη όζα
ηνλ ελδηαθέξνπλ.

Διαδικαζία
Βήκα 1. Σν ζύζηεκα εκθαλίδεη πξνο επηινγή όιεο ηηο θαηεγνξίεο πνπ
ππάξρνπλ δηαζέζηκεο
Βήκα 2. Ο ρξήζηεο επηιέγεη θαηεγνξία
Βήκα 3. Σν ζύζηεκα αλαθηά ηελ ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία θαη
εκθαλίδεη ην όλνκα θαη ηα rssfeeds πνπ αλήθνπλ ζε απηή ηελ
θαηεγνξία
Βήκα 4. Ο ρξήζηεο ηξνπνπνηεί ηα url ησλ rssfeeds πνπ ζέιεη λα
αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία
Βήκα 5. Σν ζύζηεκα απνζεθεύεη ηελ θαηεγνξία

σεηικέρ πεπιπηώζειρ σπήζειρ
Γεκηνπξγία πξνθίι
Σξνπνπνίεζε πξνθίι

6. Επιλογή πποθίλ

κοπόρ

Ο ρξήζηεο ζα πξέπεη εύθνια λα επηιέγεη πνην πξνθίι ζέιεη λα
ρξεζηκνπνηήζεη. Ζ επηινγή ζπγθεθξηκέλνπ πξνθίι ζπλεπάγεηαη
πξνβνιή κόλν ησλ θαηεγνξηώλ πνπ έρνπλ ζπζρεηηζηεί κε ην
επηιεγκέλν πξνθίι.

Διαδικαζία
Βήκα 1. Σν ζύζηεκα εκθαλίδεη ηα πξνθίι πνπ ππάξρνπλ
θαηαρσξεκέλα
Βήκα 2. Ο ρξήζηεο επηιέγεη πνην πξνθίι ζέιεη λα ρξεζηκνπνηήζεη

σεηικέρ πεπιπηώζειρ σπήζηρ
Σξνπνπνίεζε πξνθίι
Αλάγλσζε εηδήζεσλ

7. Ανάγνωζη ειδήζεων

κοπόρ
Ο βαζηθόο ζηόρνο ηεο εθαξκνγήο είλαη ε αλάγλσζε εηδήζεσλ πνπ
ππάξρνπλ κέζσ rssfeeds. Ο ρξήζηεο ζα πξέπεη εύθνια λα πινεγείηαη
ζηηο δηάθνξεο θαηεγνξίεο πνπ ηνλ ελδηαθέξνπλ, λα επηιέγεη ηα
rssfeeds πνπ ζέιεη λα δεη θαη λα δηαβάδεη ηηο δηάθνξεο αλαξηήζεηο.

Διαδικαζία
Βήκα 1. Δπηινγή ρξήζηε
Βήκα 2. Δπηινγή «πξνβνιή rss»
Βήκα 3. Σν ζύζηεκα εκθαλίδεη ηηο θαηεγνξίεο πνπ έρνπλ ζπζρεηηζηεί
κε ην επηιεγκέλν πξνθίι.
Βήκα 4. Ο ρξήζηεο επηιέγεη ηελ θαηεγνξία πνπ επηζπκεί

Βήκα 5 Σν ζύζηεκα εκθαλίδεη ηα rssfeeds πνπ ππάξρνπλ ζηελ
επηιεγκέλε θαηεγνξία
Βήκα 6 Ο ρξήζηεο επηιέγεη rssfeed
Βήκα 7 Σν ζύζηεκα αλαθηά από ην url ηνπ επηιεγκέλνπ rssfeed ηα
RssItems θαη εκθαλίδεη ιίζηα κε ηνπο ηίηινπο θάζε ελόο RssItem
Βήκα 8 Ο ρξήζηεο επηιέγεη ηνλ ηίηιν πνπ ηνλ ελδηαθέξεη
Βήκα 9 Σν ζύζηεκα εκθαλίδεη ην πεξηερόκελν πνπ αληηζηνηρεί ζηνλ
επηιεγκέλν ηίηιν.

5.5Υλοποίθςθ
5.5.1 Τεχνολογίεσ υλοποίθςθσ
Ζ πινπνίεζε ηεο εθαξκνγήο έγηλε γηα ηελ πιαηθόξκα
J2ΜΔ. Ζ επηινγή ηεο ζπγθεθξηκέλεο πιαηθόξκαο έγηλε ιόγν
ηεο επξύηαηεο απνδνρήο πνπ έρεη ζηνλ θόζκν ησλ θνξεηώλ
ζπζθεπώλ ηα ηειεπηαία ρξόληα. Πιένλ ζρεδόλ όιεο νη
ζύγρξνλεο ζπζθεπέο θηλεηήο ηειεθσλίαο ππνζηεξίδνπλ
εθαξκνγέο πνπ έρνπλ θαηαζθεπαζηεί γηα J2ME.
Γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ινγηζκηθνύ έγηλε ρξήζε ηνπ
ελνπνηεκέλνπ

πεξηβάιινληνο

αλάπηπμεο

(Integrated

Development

Environment – IDE) NetBeans. Ζ επηινγή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ IDEέγηλε ιόγσ
ηεο δπλαηόηεηαο θαηαζθεπήο κεγάινπ κέξνπο ηεο εθαξκνγήο θαη
δηαγξακκαηηθό θαη νπηηθό ηξόπν. Οπζηαζηηθά ε θαηαζθεπή όισλ ησλ νζνλώλ
αιιά θαη ηεο κεηάβαζεο από ηελ κηα νζόλε ζηελ άιιε έγηλε κε απόιπηα
δηαγξακκαηηθό ηξόπν. ην αθόινπζν δηάγξακκα εκθαλίδεηαη ε ξνή ησλ
νζνλώλ πνπ ζρεδηάζηεθε κε νπηηθό ηξόπν κέζσ ηνπ VisualDesigner ηνπ
NetBeans.
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Πέξαλ ηνπ δηαγξάκκαηνο ξνήο νζνλώλ, κε νπηηθό ηξόπν, ζρεδηάζηεθε θαη ε
θάζε νζόλε. Κάζε νζόλε απνηειείηαη από θάπνηα ζπζηαηηθά θαη θάπνηεο
εληνιέο. Σα ζπζηαηηθά είλαη ζηνηρεία πνπ εκθαλίδνπλ ή δεηνύλ δεδνκέλα από
ηνλ ρξήζηε ελώ νη εληνιέο είλαη επηινγέο πνπ δίλνληαη ζηνλ ρξήζηε ώζηε λα
γίλεη αμηνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ έρεη θαηαρσξίζεη ζηελ αληίζηνηρε
νζόλε.
5.5.2 Προβλιματα υλοποίθςθσ
5.5.2.1 Το πρόβλημα αποθήκευςησ δεδομζνων
Οη εθαξκνγέο πνπ έρεη ηελ δπλαηόηεηα λα δεκηνπξγήζεη θάπνηνο γηα έλα
θηλεηό, δελ έρνπλ ηελ δπλαηόηεηα λα «γξάςνπλ» ζην ζύζηεκα αξρείσλ ηεο
ζπζθεπήο. Οη εηαηξείεο ζέινληαο, όπσο ππνζηεξίδνπλ, λα πξνζηαηέςνπλ ην
θηλεηό ηνπ πειάηε ηνπο από πηζαλό επηθίλδπλν ή θαθόβνπιν (malicious)
ινγηζκηθό, αθήλνπλ αλνηθηή κόλν ηελ δπλαηόηεηα δηαβάζκαηνο δεδνκέλσλ
(read data), αιιά όρη απνζήθεπζεο– γξαςίκαηνο (write data). Απηό θπζηθά
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Ζ εηθόλα είλαη από ην “Flow” view πνπ δίλεη γηα ηελ θαηαζθεπή εθαξκνγώλ
γηα θνξεηέο ζπζθεπέο κε νπηηθό ηξόπν

δελ ηζρύεη γηα ηηο εθαξκνγέο ηνπ ιεηηνπξγηθνύ ζπζηήκαηνο ησλ θηλεηώλ
(όπσο ηα πξνγξάκκαηα πνπ δηαρεηξίδνληαη ηα κελύκαηα SMS, νη δηάθνξνη
media players, θαη άιια πξνγξάκκαηα). Οη εθαξκνγέο όκσο πνπ
εγθαζίζηαληαη αξγόηεξα (κεηά ηελ αγνξά δειαδή θαη δελ πξνέξρνληαη από
ηελ εηαηξεία θαηαζθεπήο) δελ έρνπλ ηέηνην πξνλόκην. ε απηή ηελ πεξίπησζε
ν ελδηαθεξόκελνο πξνγξακκαηηζηή πξέπεη λα αθνινπζήζεη ηελ δηαδηθαζία λα
κεηαηξέςεη ηελ εθαξκνγή ηνπ ζε πηζηνπνηεκέλε (signed) εθαξκνγή, πξάγκα
πνπ ζπλήζσο ζεκαίλεη πσο ππνρξεώλεηαη λα θαηαβάιεη θάπνηα ρξήκαηα ζε
θάπνηα εηαηξεία πνπ ζα ηνπ δώζεη ην θαηάιιειν πηζηνπνηεηηθό. Με ηνλ
ηξόπν απηό, κηα πηζηνπνηεκέλε (signed) εθαξκνγή κπνξεί λα έρεη πξόζβαζε
θαη λα δεκηνπξγήζεη (create) ή λα αιιάμεη (modify) θάπνην αξρείν ζην
ζύζηεκα αξρείσλ ηνπ θηλεηνύ.
Έλαο ελαιιαθηηθόο ηξόπνο λα απνζεθεπζεί θάπνηνο, πεξηνξηζκέλνο όκσο
όγθνο πιεξνθνξίαο, ζην θηλεηό ηειέθσλν παξέρεηαη από ηελ ίδηα ηελ
ηδηνκνξθία ηνπ σο ζπζθεπή. Σα θηλεηά πεξηέρνπλ θάπνηνπο θαηαρσξεηέο, πνπ
απνηεινύλ κηα κνξθή κόληκεο κλήκεο. Σν API ηεο JAVA γηα θηλεηά κπνξεί
κέζσ ηεο θιάζεο RECORDSTORE, λα θάλεη ρξήζε απηώλ ησλ
θαηαρσξεηώλ γηα απνζήθεπζε πιεξνθνξίαο ζε θάζε εθαξκνγή πνπ
εγθαζίζηαηαη ζηελ ζπζθεπή. Έηζη είλαη δπλαηό ζε πξνγξάκκαηα πνπ δελ είλαη
πηζηνπνηεκέλα λα θξαηνύλ πιεξνθνξίεο (λα ζώδνπλ save) θαη λα ηηο
δηαβάδνπλ όπνηε ζέινπλ, αθόκε θαη αλ ε εθαξκνγή επαλεθθηλήζεη. Με απηό
ηνλ ηξόπν κπνξνύλ, γηα παξάδεηγκα, ηα κε πηζηνπνηεκέλα (ε unsigned)
πξνγξάκκαηα παηγληδηώλ πνπ εγθαζίζηαληαη ζηα θηλεηά λα θξαηάλε
πιεξνθνξίεο, όπσο ην πνηα πξνθίι ππάξρνπλ.
Πξέπεη επίζεο λα αλαθεξζεί πσο ν ρώξνο ζηνλ νπνίν πξόθεηηαη λα
εγθαηαζηαζεί κηα θαηλνύξηα εθαξκνγή ζε έλα θηλεηό, πξνδεζκεύεηαη από ην
ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα ηνπ θηλεηνύ κε βάζε ην κέγεζνο πνπ ζα πξνθύςεη από
ηελ απνζπκπίεζε ηνπ JAR αξρείνπ (αλ επαξθεί ν ελαπνκείλαο ρώξνο ζηα
ζεκεία απνζήθεπζεο) θαη δελ κεηαβάιιεηαη κε θαλέλαλ ηξόπν έπεηηα. Ο
ρώξνο απηόο κπνξεί κόλν λα απειεπζεξσζεί κε ηε δηαγξαθή ηεο εθαξκνγήο,
θάλνληαο ρξήζε ηνπ ιεηηνπξγηθνύ ζπζηήκαηνο ηνπ θηλεηνύ ηειεθώλνπ.
Δπηπιένλ ν δεζκεπκέλνο απηόο ρώξνο είλαη κόλν γηα αλάγλσζε θαη ε

εθαξκνγή δελ έρεη ην δηθαίσκα λα θάλεη θακία κεηαβνιή ζηα αξρεία πνπ
πεξηέρνληαη ζ‟ απηόλ.
Οπόηε ε ιύζε ζηελ πεξίπησζε ηεο εθαξκνγήο πνπ αλαπηύρζεθε ζηα πιαίζηα
ηεο εξγαζίαο ήηαλ ε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο RMS (Record Management
System), σο κνλαδηθήο ιύζεο έηζη ώζηε λα δίλεηαη ε δπλαηόηεηα λα ζώδνληαη
δηάθνξεο πιεξνθνξίεο πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηελ ιεηηνπξγία ηεο εθαξκνγήο.
Ζ ηερλνινγία RMS είλαη ηαπηόρξνλα θαη κηα πινπνίεζε πιηθνύ ζηα θηλεηά
αιιά θαη έλα API πνπ ζηνρεύεη ζηηο εθαξκνγέο πνπ αλαπηύζζνπλ ινγηζκηθό
γηα θηλεηά ηειέθσλα.
Δηδηθόηεξα δηαβάδνπκε από ηελ ηζηνζειίδα ησλ netbeans.org πσο “κε ηελ
ηερλνινγία RMS απνζεθεύνληαη πιεξνθνξίεο ζε κηα πξνζήθε εγγξαθώλ
(record store). Έλα record store είλαη κηα ζπιινγή από γξακκέο (records) θαη
ζηήιεο (πεδία). Απηόκαηα ζε θάζε γξακκή αλαηίζεηαη έλαο κνλαδηθόο
αθέξαηνο πνπ θαζνξίδεη ηελ γξακκή θαη θαιείηαη αλαγλσξηζηηθό εγγξαθήο
(record ID).»
Nα ζεκεηώζνπκε πσο θάζε εθαξκνγή πνπ εγθαζίζηαηαη ζην θηλεηό, κπνξεί
λα δεκηνπξγήζεη θαη λα επεμεξγαζηεί ε λα δηαγξάςεη ηα Records πνπ απηή
κόλν έρεη δεκηνπξγήζεη (ή κηα δηαθνξεηηθή έθδνζε ηεο ίδηαο εθαξκνγήο), θαη
κε θαλέλα ηξόπν δελ έρεη πξόζβαζε ζηα Records άιισλ εθαξκνγώλ. Απηόο
είλαη θη ν ιόγνο πνπ επηηξέπεηαη αθόκα θαη ζε εθαξκνγέο πνπ δελ έρνπλ
πηζηνπνηεζεί.
Οπόηε ε ιύζε ζην πξόβιεκα απνζήθεπζεο είλαη ε κεηαηξνπή όισλ ησλ
εγγξαθώλ

θάζε

νληόηεηαο

ζε

έλα

Stringπξνθεηκέλνπ

εύθνια

λα

κεηαηξέπνληαη ζε byte[] θαη αληίζηξνθα, θαζώο θάζε recordείλαη έλα byte[].
Απηή ε πξνζέγγηζε έγηλε πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί ε δεκηνπξγία
πνιύπινθνπ θώδηθα πνπ ζα ρξεζηκνπνηνύζε πνιιαπιά RecordStores.
5.5.2.2Το πρόβλημα των ελληνικών χαρακτήρων
Σα πεξηζζόηεξα ζύγρξνλα θηλεηά ηειέθσλα ππνζηεξίδνπλ δηάθνξεο
θσδηθνπνηήζεηο θεηκέλνπ (text encoding) γηα λα εκθαλίζνπλ δηαθνξεηηθέο
γιώζζεο θαη ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. Ζ πην ζπλεζηζκέλε
θσδηθνπνίεζε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζήκεξα εμνξηζκνύ (default) ζηα

ζύγρξνλα θηλεηά, είλαη ε θσδηθνπνίεζε UTF-8 (8-bit UCS/Unicode
Transformation Format). Ζ θσδηθνπνίεζε UTF-8, ζε αληίζεζε κε ηελ ASCII,
ρξεζηκνπνηεί δπν bytes γηα θάζε (ειιεληθό) ραξαθηήξα θαη εθηόο από ηα
θηλεηά ηειέθσλα ρξεζηκνπνηείηαη επξύηαηα θαη ζηηο ηζηνζειίδεο ηνπ
δηαδηθηύνπ αιιά θαη ζε εθαξκνγέο ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ (email).
Ζ UTF-8 ρξεζηκνπνηήζεθε θαη ζ‟απηήλ ηελ εθαξκνγή γηα ηελ θσδηθνπνίεζε
ησλ αξρείσλ πνπ απνηεινύλ ηελ βάζε δεδνκέλσλ ηεο εθαξκνγήο.
5.5.2.3 Το πρόβλημα προβολήσ HTML
Λόγσ ηεο πεξηνξηζκέλεο επεμεξγαζηηθήο ηζρύνο ησλ θνξεηώλ ζπζθεπώλ
έπξεπε λα αληηκεησπηζηεί ε πεξίπησζε όπνπ ην rss πεξηείρε πεξίπινθν
πεξηερόκελν. Πεξίπινθν πεξηερόκελν ζεσξείηαη ν θώδηθαο htmlπνπ
ελδερνκέλσο λα πεξηέρεη θσηνγξαθίεο ή θαη βίληεν. Απηό ην πιηθό είλαη
αδύλαηνλ λα πξνβιεζεί ζε όιεο ηηο ζπζθεπέο πνπ ππάξρνπλ ζηελ αγνξά θαη
ζηηο νπνίεο απεπζύλεηαη ε εθαξκνγή. Ζ ιύζε ζε απηό ην πξόβιεκα είλαη ε
κεηαηξνπή ηνπ HTMLθώδηθα ζε απιό θείκελν.
H HTML είλαη ην αθξσλύκην ησλ ιέμεσλ Hyper Text Markup Language (
γιώζζα κνξθνπνίεζε ππεξθεηκέλνπ ) θαη είλαη ε βαζηθή γιώζζα δόκεζε
ζειίδσλ ηνπ World Wide Web (ή απιά ηζηνύ: Web). Δίλαη κία γιώζζα
πξνγξακκαηηζκνύ. Υξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζεκαίλεη έλα ηκήκα θεηκέλνπ θαη
λα ην θάλεη λα εκθαλίδεηαη θαιύηεξα. Δπηηξέπεη ηελ ελζσκάησζε ήρνπ,
εηθόλσλ αιιά θαη βίληεν9ζηηο web ζειίδεο. Αξρηθά είρε θαηαζθεπαζζεί κε
ζθνπό κόλν ηελ κνξθνπνίεζε θεηκέλνπ, αιιά κεγάισζε θαη ελζσκάησζε
ζρεδηαζηηθέο ηερληθέο θ.α.
Ζ γιώζζα ρξεζηκνπνηεί έλα αξηζκό από tags γηα ηελ κνξθνπνίεζε θεηκέλνπ,
γηα ηελ δεκηνπξγία ζπλδέζκσλ ( links ) κεηάβαζεο αλάκεζα ησλ ζειίδα, γηα
ηελ εηζαγσγή εηθόλσλ, ήρνπ θαη άιια. ηαλ έλαο Web Browser αλνίγεη έλα
αξρείν
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HTML

ηα

ζηνηρεία (

tags

) κεηαθξάδνληαη

ζε

θαηάιιεια

Ζ δπλαηόηεηα άκεζεο ελζσκάησζεο βίληεν έρεη πξνζηεζεί ζηελ έθδνζε 5
ηεο HTML, ππήξρε όκσο ε δπλαηόηεηα έκκεζεο ελζσκάησζεο κε ρξήζε
flash objects.

ραξαθηεξηζηηθά κε απνηειέζκαηα ζηελ εκθάληζε θαη ζηελ ιεηηνπξγηθόηεηα
ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζειίδαο.
Ζ θνξεηή ζπζθεπή πηζαλόλ λα αδπλαηνύζε λα επηηύρεη απηή ηελ κεηάθξαζε,
νπόηε πξνηηκήζεθε ε αθαίξεζε απηώλ ησλ tags, ώζηε λα κείλεη απιό θείκελν
ην νπνίν θαη λα κπνξεί λα εκθαληζηεί κέζσ ηεο εθαξκνγήο.
Παπάδειγμα μεηαηποπήρ HTML ζε απλό κείμενο
Απσικό HTML
<imgsrc="http://l.yimg.com/a/i/us/we/52/34.gif"/><br />
<b>Current Conditions:</b><br />
Fair, 24 C<BR />
<BR /><b>Forecast:</b><BR />
Sun - Sunny. High: 26 Low: 15<br />
Mon - Mostly Sunny. High: 26 Low: 16<br />
<br

/><a

href="http://us.rd.yahoo.com/dailynews/rss/weather/Athens__GR/*http://
weather.yahoo.com/forecast/GRXX0004_c.html">Full Forecast at Yahoo!
Weather </a><BR/><BR/>(provided by <a href="http://www.weather.com"
>The Weather Channel</a>)<br/>
Ανηίζηοιση απεικόνιζη ζε web browser (Safari)

Ανηίζηοισο απλό κείμενο
Current Conditions:
Fair, 24 C

Forecast:
Sun - Sunny. High: 26 Low: 15
Mon - Mostly Sunny. High: 26 Low: 16

Full Forecast at Yahoo! Weather
(provided by The Weather Channel )

5.6Παρουςίαςθλειτουργίασ
5.6.1 Οκόνθ επιλογισ χριςτθ

Ζ πξώηε νζόλε πνπ εκθαλίδεηαη ζηνλ ρξήζηε είλαη απηή ηεο επηινγήο
ρξήζηε. ηελ νζόλε απηή εκθαλίδεηαη ιίζηα κε ηα νλόκαηα ησλ ρξεζηώλ πνπ
ππάξρνπλ γηα ηελ εθαξκνγή. Δπίζεο δίλνληαη νη εμήο επηινγέο: «AddUser»,
«ShowRSS» θαη «ShowProfile». πξώηε επηινγή νδεγεί ηνλ ρξήζηε ζηελ
νζόλε θαηαρώξηζεο ρξήζηε, ε δεύηεξε ζηελ πξνβνιή ησλ θαηεγνξηώλ RSS
ηνπ επηιεγκέλνπ ρξήζηε θαη ην ηξίην ζηελ νζόλε ηξνπνπνίεζεο ηνπ
επηιεγκέλνπ πξνθίι ρξήζηε.

5.6.2 Οκόνθ καταχϊριςθσ και επεξεργαςίασ χριςτθ10

ηελ νζόλε θαηαρώξηζεο/επεμεξγαζίαο ρξήζηε ππάξρεη έλα πιαίζην γηα
θαηαρώξηζε ηνπ θσδηθνύ νλόκαηνο γηα ην πξνθίι ρξήζηε θαη κηα ιίζηα γηα
επηινγή ησλ θαηεγνξηώλ πνπ ζέιεη ν ρξήζηεο λα ζπζρεηηζηνύλ κε απηό ην
πξνθίι. Δπίζεο ππάξρνπλ ηέζζεξηο ελέξγεηεο πνπ κπνξεί λα επηιέμεη. Ζ
πξώηε ελέξγεηα είλαη ε επηζηξνθή ζηελ «5.6.1 Οζόλε επηινγήο ρξήζηε»,
κέζσ ηελ επηινγή ηεο εληνιήο «back». Ζ δεύηεξε είλαη απηή ηεο
απνζήθεπζεο ησλ αιιαγώλ ηνπ πξνθίι, ε νπνία επηηπγράλεηαη κέζσ ηεο
εληνιήο «save». Ζ ηξίηε ελέξγεηα είλαη απηή ηεο πξνζζήθεο θαηεγνξίαο,
κέζσ ηεο εληνιήο «AddCategory». Σέινο ε ηέηαξηε είλαη απηή ηεο
επεμεξγαζίαο ησλ θαηεγνξηώλ, κέζσ ηεο εληνιήο «EditCategories».
5.6.3 Προςκικθ και τροποποίθςθ κατθγορίασ feeds

ηελ νζόλε πξνζζήθεο θαη ηξνπνπνίεζεο θαηεγνξίαο feeds ππάξρεη πιαίζην
νξηζκνύ ηίηινπ θαηεγνξίαο αιιά θαη πίλαθαο εκθάληζεο ησλ feeds πνπ έρνπλ
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Ζ νζόλε θαηαρώξηζεο είλαη ε ίδηα κε ηελ νζόλε ηξνπνπνίεζεο πξνθίι
ρξήζηε

ζπλδεζεί κε ηελ ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξίαο. Δπίζεο εκθαλίδνληαη δύν
ελέξγεηεο. Ζ κηα ελέξγεηα είλαη ε απνζήθεπζε αιιαγώλ, κέζσ ηεο εληνιήο
«Ok» θαη ε άιιε ηεο επεμεξγαζίαο ησλ feeds, κέζσ ηεο εληνιήο «EditFeeds».
Ζ επεμεξγαζία ησλ feedsνδεγεί ηνλ ρξήζηε ζε κηα νζόλε όπνπ ππάξρεη έλα
πιαίζην θεηκέλνπ όπνπ δηαρσξηζκέλα κε θόκκα «,» κπνξεί λα θαηαρσξήζεη
ηα url ησλ rssfeeds πνπ ζέιεη λα ζπζρεηηζηνύλ κε ηελ θαηεγνξία.
5.6.4 Οκόνθ επεξεργαςίασ κατθγοριϊν feeds

ηελ νζόλε επεμεξγαζίαο θαηεγνξηώλ εκθαλίδεηαη κηα ιίζηα κε ηηο
θαηεγνξίεο πνπ ππάξρνπλ ζην ζύζηεκα, ώζηε ν ρξήζηεο λα επηιέμεη απηή πνπ
ζέιεη λα ηξνπνπνηήζεη. Δπίζεο ππάξρνπλ δύν δπλαηέο επηινγέο, ε κία είλαη λα
επηζηξέςεη ζηελ 5.6.2 Οζόλε θαηαρώξηζεο θαη επεμεξγαζίαο ρξήζηε θαη ε
άιιε είλαη ηεο επεμεξγαζία ηεο επηιεγκέλεο θαηεγνξίαο δειαδή ηεο
κεηάβαζεο ζηελ 5.6.3 Πξνζζήθε θαη ηξνπνπνίεζε θαηεγνξίαο feeds.

5.6.5 Οκόνεσ ανάγνωςθσ ειδιςεων

Ζ αλάγλσζε ησλ εηδήζεσλ γίλεηαη κέζσ ηεο πινήγεζεο ζε ηέζζεξηο
δηαθνξεηηθέο νζόλεο κε ηελ ζεηξά πνπ εκθαλίδνληαη παξαπάλσ, από αξηζηεξά
πξνο ηα δεμηά. Αξρηθά ν ρξήζηεο επηιέγεη θαηεγνξία, «SelectCategory», ελ
ζπλερεία επηιέγεη feed, «SelectITEM»θαη ηέινο επηιέγεη αλάξηεζε,
«Selectfeeditem», νπόηε θαη ηνπ πξνβάιιεηαη ην πιήξεο θείκελν ηεο
αλάξηεζεο θαη σο θπιηόκελν θείκελν ζηελ θάησ κεξηά πξνβάιιεηαη ην
πιήξεο URLηεο ηζηνζειίδαο όπνπ ππάξρεη ην άξζξν.

Παράρτθμα
Διαγραμματικζσ τεχνικζσ αναπαράςταςθσ εφαρμογϊν
Πνιιέο θνξέο ην θείκελν είλαη αξθεηά θνπξαζηηθό θαη πεξίπινθν ή πην απιά
είλαη δύζθνιν κε απιό θείκελν λα πεξηγξάςνπκε κηα ηδέα. ε απηό ην
πξόβιεκα έξρνληαη νη δηάθνξεο δηαγξακκαηηθέο ηερληθέο λα καο δώζνπλ κηα
ελαιιαθηηθή νδό γηα ηελ έθθξαζε ησλ ηδεώλ καο. Δηδηθά ζηνλ θόζκν ηεο
αλάπηπμεο ινγηζκηθνύ ε ύπαξμεο ηέηνησλ ηερληθώλ πνηθίιεη αξθεηά αλ θαη ηα
ηειεπηαία ρξόληα ε UMLθαίλεηαη λα κνλνπσιεί. ηελ παξνύζα πηπρηαθή
αμηνπνηήζεθαλ δηαγξάκκαηα ξνήο, δηαγξάκκαηα νληνηήησλ ζπζρεηίζεσλ θαη
ε UML.
Διαγράμματα ροισ δεδομζνων
Σν δηάγξακκα ξνήο δεδνκέλσλ (data flow diagram) καο δίλεη ηελ δπλαηόηεηα
λα αλαιύνπκε ηηο ιεηηνπξγίεο θαη λα δηαρσξίδνπκε ηα δηάθνξα ππνζπζηήκαηα
ελόο ζπζηήκαηνο κέζσ ηεο αλαπαξάζηαζεο ηνπ ηξόπνπ ξνήο ηεο
πιεξνθνξίαο εληόο ησλ πιαηζίσλ ηνπ ζπζηήκαηνο. Γηα λα επηηεπρζεί απηό
ρξεζηκνπνηνύληαη ηα ηέζζεξα ζύκβνια πνπ παξνπζηάδνληαη ζηνλ αθόινπζν
πίλαθα.

ηοισείο

Δείγμα

κοπόρ

Οξζνγώλην

Πεγή ή απνδέθηεο δεδνκέλσλ

Έιιεηςε

Μεηαζρεκαηηζκόο

Παξάιιειεο

Απνζήθε δεδνκέλσλ

γξακκέο

Γξακκή κε

Γείρλεη πξνο ηα πνπ είλαη ε

βέινο

ξνή ησλ δεδνκέλσλ

Διάγραμμα ροισ
Σν δηάγξακκα ξνήο (flow chart) καο επηηξέπεη λα παξαζηήζνπκε κε
ιεπηνκέξεηα ηε ξνή αιγνξίζκσλ ή θαη νιόθιεξσλ πξνγξακκάησλ. Σα
ζπγθεθξηκέλα

δηαγξάκκαηα

απνηεινύληαη

από

ηεηξάγσλα,

πνπ

αληηπξνζσπεύνπλ ελέξγεηεο, ξόκβνπο, πνπ αληηζηνηρνύλ ζε ειέγρνπο θαη
γξακκέο κε βέιε πνπ δείρλνπλ ηελ ξνή. πλδπαζκνί απηώλ κπνξνύλ λα
παξάμνπλ ηηο ηέζζεξηο πην θιαζζηθέο ξνέο πνπ ζπλδπάδνληαη γηα λα
παξάμνπλ αιγνξίζκνπο. Σελ αθνινπζία, πνπ είλαη απιά ζεηξηαθέο ελέξγεηεο.
Σελ δνκή απόθαζεο, πνπ ειέγρεη θάπνηα ζπλζήθε θη αλάινγα νδεγεί ζε
ελαιιαθηηθέο ξνέο. Σελ δνκή επηινγήο πνπ δηαδνρηθνί έιεγρνη νδεγνύλ ζε
ελαιιαθηηθέο ξνέο. Σελ δνκή επαλάιεςεο, όπνπ κηα ζπλζήθε θαζνξίδεη ην
γηα πόζν ζα επαλαιακβάλεηαη κηα ζπγθεθξηκέλε ξνή.

ηοισείο

Δείγμα

κοπόρ

Οξζνγώλην

Αληηπξνζώπεπζε ελέξγεηα

Ρόκβνο

Αληηπξνζώπεπζε έιεγρν

Γξακκή κε

Γείρλεη πξνο ηα πνπ είλαη ε ξνή

βέινο

ηνπ αιγόξηζκνπ

Είδορ δομήρ
Αθνινπζία

Δπαλάιεςεο

Δείγμα

Δπηινγή

Απόθαζε

Διαγράμματα οντοτιτων ςυςχετίςεων
Σα δηαγξάκκαηα νληνηήησλ ζπζρεηίζεσλ είλαη ε ελλνηνινγηθή δνκή κηαο
βάζεο δεδνκέλσλ. Έλα ηέηνην δηάγξακκα απνηειείηαη από ζπλδπαζκό ησλ
εμήο ζηνηρείσλ:

ηοισείο

Δείγμα

Οξζνγώλην

κοπόρ
Αληηπξνζώπεπζε ηύπνπ
νληνηήησλ

Έιιεηςε

Αληηπξνζώπεπζε ηδηνηήησλ

Ρόκβνο

Αληηπξνζώπεπζε ηνπο ηύπνπο
ζπζρεηίζεσλ κεηαμύ ησλ ηύπσλ
ησλ νληνηήησλ

Γξακκή

ύλδεζε ησλ ηύπσλ νληνηήησλ
κε ηα γλσξίζκαηά ηνπο θαη κε
ηνπο ηύπνπο ζπζρεηίζεώλ ηνπο

Να ζεκεησζεί όηη επίζεο πάλσ ζηηο γξακκέο πνπ ζπλδένπλ ηνπο ηύπνπο
νληνηήησλ κε ηνπο ηύπνπο ζρέζεσλ ηνπνζεηνύκε θαη θάπνην εθ ησλ 1,Ν,Μ
γηα λα εθθξάζνπκε ηελ ζρέζε
UML
H UML (Unified Modeling Language) είλαη κηα
γιώζζα γηα
 Καηάξηηζε πξνδηαγξαθώλ ινγηζκηθνύ
θαη ηεθκεξίσζε ηκεκάησλ ινγηζκηθνύ
 Αλαπαξάζηαζε κε νπηηθό ηξόπν
(visualization) ηκεκάησλ ινγηζκηθνύ

 Μνληεινπνίεζε εηαηξηθώλ θαη άιισλ ζπζηεκάησλ πνπ δελ αθνξνύλ
ινγηζκηθό

ηόσοι ηηρ UML
 H κνληεινπνίεζε ζπζηεκάησλ κε βάζε ηηο αξρέο ησλ
αληηθεηκελνζηξαθώλ κνληέισλ
 Ζ δεκηνπξγία κηαο κνληεινπνηεκέλεο γιώζζαο πνπ κπνξεί λα
ρξεζηκνπνηεζεί ηόζν από ηνλ άλζξσπν όζν θη από ηηο κεραλέο
ηελ παξνύζα πηπρηαθή αμηνπνηείηαη ε UMLγηα ηελ δεκηνπξγία ηνπ
δηαγξάκκαηνο πεξηπηώζεσλ ρξήζεο πνπ ζπγθεληξώλεη όια ηα ζελάξηα
ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο. Αιιά ηη είλαη ην δηάγξακκα πεξηπηώζεσλ
ρξήζεο;

Διάγραμμα περιπτώςεων χρήςησ [Use Case Diagram]
Σν δηάγξακκα πεξηπηώζεσλ ρξήζεο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα κνληεινπνηήζεη
ην πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο θαζώο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ.
Πεξηιακβάλεη:
ηοισείο

Δείγμα

Πεξηπηώζεηο

κοπόρ
Απηά πνπ κπνξνύλ λα

ρξήζεο

γίλνπλ ζην ζύζηεκα

Γξώληεο

Απηνί πνπ είλαη έμω από

(actors)

ην ζύζηεκα

ρέζεηο

ςζσέηιζη μεηαξύ

εμάξηεζεο,

διαθόπων

γελίθεπζεο,

πεπιπηώζεων σπήζεωρ

ζύλδεζεο

και δπώνηων

Σα όξηα ηνπ
System

ζπζηήκαηνο

Οπιοθέηηζη ηηρ
πεπιοσήρ κάθε
ζςζηήμαηορ
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